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ഓം 

സ്പവരത്മമാഠാല 

പ്രസാധകന് 

ഓടാട്ടില് കേശവമേനോന് 
മുവ്യഠാറവപുഴ, 

പരിഷ്രിച്ചു രണ്ടാംപതുപ്പ. 

തൃശ്ശീചപേത്ര൪ 
വിദ്യാവിനോദിനി അച്ചുകൂടം 

1110, 
പകപ്പവകാശം പ്രസാധകരെ മുദ്ര എല്ലാ പ്ര പ 
പ്രസാധകന്നു് ! രികളിലുമുണ്ടായിരിക്കും [ മൂന്നാപ്പികം 





വ്വ) സ്ത വന. 

(ഒന്നാപേതിപ്പ് 1090.) 

സൂഖരത്ഥമാലാഗ്രന്ഥം മാസികാത്രൂപത്തില് പ്രസിദ്ധികരിക്കു 

ന്നതിനുള്ള എന്െറ ഒൃദ്യമത്തെ കുണ്ടിക്കാണിച്ചു വിങ്ഞാപനങ്ങം 

ബഫ്രുജനസമക്ഷം സമപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടക്കിലും അല്പം ചിലതുകൂടി പ്രസ്മാവി 

ക്കേണ്ടതായിട്ടാണ' ഇരിക്കുന്നതു. ) 

ഈശ്വരവിശ്വാസവും തല്ക്കായു ങ്ങളിലുള്ള പ്രവൃത്തിയും പ്രാ 

ചീയകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഠം വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക 

യാല് സൂവരത്ഥമാലയുടെ പ്രസിദ്ധികരണം അരത്യന്താപേക്ഷിതമെനാ 
എനിക്കു തോന്നുകയും അതിനായി എന്െറ ചില മാന്മൃസ്റ്റേഹിതന്മാര് 

പ്രോത്സാഫിപ്പിക്കുകയും ചെയൃതിന്െറ ഫലമാണ് ഈ ഉദ്യമം. കാ 
ലസ്ഥിതിക്ക് ഈ പരിശ്രമം ഫ്ലീത്രമാത്രം ഫലവത്താകുമെനാട്ജള ആശങ്ക 
അസ്ഥാനത്തിലല്ലെകിലും ആ ശങക്യെ ദ്രൂരികരിക്കുനാതിനുമ്ള കാലവും 
മറെറാനാല്ല. , 

ഒരു സമുദായത്തിന്െറ, എന്നുവേണ്ട, ലോകത്തിനെ യിലയില്ല 
തന്നെ സമ്യംഭരനായ ഇരശ്വരന്െറ ചേഷ്ടയിലാകയാല് ഡിരിശ്വര 
ങ്ങളായ കമ്മങ്ങഠം വിഫലങ്ങളായേ പരിണമിക്കുകയുള്ള. 

ുക്കണ്ടതെല്ലാം നശ്വരമെന്ം അത നാല് സ്വയവും തുജിച്ചു 
കാഷായാം ബരധവേഷധാരികളായി വിജനപ്രദേശം പ്രവേശിച്ചോ തെ 
ക്ഭവടക്കു നടന്നോ ലോകദൃഷ്ഠീയെ തെറഠിക്കാതെ അഥവാ വഞ്ചിക്കാ 
തെ മോക്ഷപദസിഭ്ധിയുണ്ടാകയില്ല"? എന്നും മഠവം ഘോഷിച്ചു വേദാ 
ന്തസാരത്തെ തട്ടിമറിക്കന ഒരു വക അന്തസ്സ്ാരശുൂന്യയന്മാരുടെ ക്രമാ 
തിതമായ അഭിവൃദ്ധി ലോകത്തിന്െറ ഉല്ഗതിക്കു വിഘാതമായി പ 
രിണമിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവര് മറവള്ളവരേയും മറവള്ളവര് അവരേയും അ 
സ്യ്യോന്്യം വെവക്കുകയും ഓരോക്ൂട്ടരും അവരവക്ട ഹിതമായി പ്രത്യേ 
കലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെഷ്യുവരുന്നു. വേഷംമാഠിയ വേദാന്തി 
കഠാംക്കു ക്ഷേത്രങ്ങളോ സ്ലോത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല! തദിതരന്മാക്ു മോ 
ക്ഷപദം എന്നു പറയുന്ന ആ സ്ഥാനാത്തിലേയ്ണ്കു് എത്തിനോക്കുലാന് 
പോലും അവകാശവുമില്ല. ഇത്തരത്തിലാണ് ആധുനിക ചിട്ടവട്ടങ്ങം. 
ഇരിക്കടെ;ഃ കാലക്രമം 62൭ വിഷമഘട്ടത്തെ അനുകൂലിപ്പാന് ഡു 

തെ ധേണ്ട മു൯കരുതലുകറം ചേയ്മേണ്ടതു നമ്മുടെ സു 

സുഖസിഭ്ധിക്കോ ആയന്ദപ്രാഫ്ഠിക്കോ ജൂശ്വരമെ പ്രസാദ 
പ്പിക്കുകയോ ഈശ്വരന് പ്രസാദിക്കുകയോ വേണമെന്നു സിദ്ധാന്ത 
ത്തെ ആരും സിഷേധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു വലിയ കായയും തന്നെ. 
ജശ്പരപ്രസാദം തന്നാമോച്ചാരണത്താല് സുസാധമാബെന്നുള്ള വാ 

ണൂവം മധുഭ്പചനങ്ങളാല് പ്രതിഷ്ടിതലും അനുഭവ്വവദ്യുവും ആയിരി 
നത്തു 



൨. പ്രസ്മാവന 
ക്കേ നിതൃപാരായണത്തിന* ഉപയുക്തങ്ങളായ വിശിഷ്ടസ്യോത്രങ്ങഥം മ 
ലയാളഭാഷയിലോ മലയാളലിപികളില് പോല്യമോ ആവശ്യംപോലെ 
ഇല്ലെന്നാണു വന്നിരിക്കുന്നതു”. ിപ്യാത്മാക്കളായ ജൂഷിശ്വരന്മാര് മുത 
ലായവര് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തമ സൃവങ്ങളെ അക്ഷരവിഴ്$കൂടാതെ പാരായ 
ണം ചെയ്താന് ഇടയായാല് മുന്വിവരിച്ച നയൂനതയെ പരിഹരിക്കാ 
മെന്നു തിച്ചയാണ്. റ; 

ഈ ഓരോ സ്ധോത്രങ്ങളേയും ഭക്തിശ്രദ്ധാസമേതം പാരായണം 
ചെയ്യുന്ന്തായാല് സ്ോത്രങ്ങളില് ചേത്രിട്ടുള്ള ഫലശ്രുതിക്കു നിക്കമു 
ണ്ടാകയില്ല. സംസ്കൃതഭാഷയില് പാണ്ഡിതൃമില്ലാത്തവക്ു ദ്രോകങ്ങളു. 

[॥ യ്ത 

ടെ ഭാവമെകിലും ധരിപ്പാനിടയാകണമെന്നും തദ്വാരാ സ്വോത്രപാരാ 
യണം ഫലപൃണ്ണുമാകണമെന്നും കരുതി ദുര്ഗ്രഹങ്ങളായ പദ്യങ്ങളുടെ 
ചുരുക്കമായ ഒരു ഭാവംകൂടി ചേത്രിട്ടണ്ടു. 

അച്ചടിപ്പിക്കാത്ത സ്യോത്രങ്ങംക്കായി ഞാന് പല അന്വേഷ 
ണങ്ങളും ചെയ്യുതില് ഏതാനും സ്യോത്രങ്ങളെ ചില മഹതുതുക്കം അ 
യച്ചുതരികയും മററചിലര് അയച്ചുതരാമെന്നു കുയ്യേറംക്കുകയും ചെയ്യി 
ടടണ്ടും അവക് യന്ദിപഠഞ്ഞ,കൊള്ളുന്നു. 

ഭക്തിമാഗ്ഗത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓരോ ഉപയ്യാസംകൂടി അ 
ടുത്ത ലക്കംമുതല് പ്രസിദ്ധികരിപ്പാന് താല്പയ്യമുണ്ടു്. 

സൂവരത്നമാലയുടെ പ്രസിഭ്ധികരണത്തില് നേരിട്ട അല്പമായ 
കാലവിളംബത്തിനു കാരണം സ്മവരത്നമാലയെ സംബന്ധിച്ചതുതന്നെ 
ആണെന്നുള്ള വാസ്ദവവും പ്ര സ്യാവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

സൂവരത്നമാലയുടെ ആധിഭാവം കേരളീയരായ ഏവക്കും ഉദ്ടീ 
്യഫലസിഭ്ധിയെ ച്െയ്യുമാവ' സവ്വേശ്വരന് അയന്ഃഗ്രഹിക്കട്ടെം 

രണ്ടാപെതിപ്പു്. 
ഇതേവരെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താത്ത ചിച വിശിഷ്ടസ്ോത്രങ്ങളെ 

ഈ രണ്ടാംപതിപ്പില് കൂട്ടിച്ചേക്കുകയും ചുരുക്കംചില സ്പോത്രങ്ങളെ മാ 
റഠി മൊത്തത്തില് ഒന്നു ക്രമികരിക്കയും ആണ് ഇപ്പോഠം ചെഷ്കിട്ടുള്ളതു്. 

കേരളിയക്കു നിത്യുപാരായഞത്തിനുതകുന്ന ഉത്തമസ്തോത്രങ്ങളി 

ല്ലാതിരുന്ന അലസരത്തില് ആ നൃ നതയെ പരിഫരിപ്പാനുള്ള പ്രധാനോ 
ദ്ദേശത്തോടുകൂടി “സൂവരത്നമാല" എന്ന പേരില് മാസികാതൂപേണ പ്ര 
ചരിപ്പിച്ചു പൃത്തിയാക്കിയതാണു ഈ ഗ്രന്ഥം, ഇതിനു തുടച്ചയായ 
പതിീിപ ധേണ്ടിവന്നതു് ഇരയശ്പരാനുകൂലൃത്താലാണെന്ു സമാശ്വസിക്കു 
കയും ഈ സ്നോത്രഗ്രദ്ഥം കേരജിയക്കു ശാശ്വതമംഗളപ്രദമാകുമാവ് സ 
വേശ്വരനെ പ്രാത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകൊള്ളുന്നു. 

മൂവാറവപുഴ; പ്രസാധകന്, 

കാം ജം ൮ മട്ടില് കേശധമേോനോന് കം ഭം തത്യാന ജ് 

കം 



ധാധലാടട 

പ് 

ഗപ 

10. 

19. 

13, 

14. 

19. 

106. 

17, 

16. 

10, 

൭0. 

91. 

൭9, 

26, 

൭4. 

29, 

98, 

27. 

൭8. 

29. 

30. 

31. 

39, 

അനുക്രമനണിക: 

സ്മോത്രമാഫാത്മ്യം (ഗവ) 1 

മഗേളാഷ്ടകം ്. 

മാഗളം ൭ 

മഫാഗണപയിമംഗള മാലികാ 

സ്നോത്രം ട് 

സങ്കടനാശനഥണച്ചതി രസ്യാത്രം7 

ഗരണശദ്ൃജംഗസ്മൂതി ള് 

ഗണേശകവപചം 10 

സരസ്വതിപ്രാത്ഥന 13 

വാഗീശീസൃവം 10 

ശിവ പഞ്ചാക്ഷരസ്യോത്രം 97 
ശിവമാനസപൃജാസ്നോത്രം 90 
ശീവതാ ണ്ഡലസോേതത്രം 31 

ദാരിദ്ര്യദഫനസ്നോത്രം 34 

പതഞ്ജലിതാണ്ഡവസ്മോത്രം 36 
ഫാടകേശവരസ്യോത്രം (ഗദ്യ) 39 

ഫാലാദസ്യശാഷ്ടകം 4:0 

ശ്രീമുത്യഞ്ജയസ്ഷമോത്രം 49 
വിശവനാഥാഷ്ടകം 4.9 

മഫേശ്വരപഞ്ചരതാസ്മോത്രം 44. 

ശ്രീശങ്കരാഷ്ടകം 4.6 

അദ്ധനാരിശ്വരാഷ്ടകം 40 
ലിംഗാഷ്ടകം 48 

ദ്പാദശജ്യോയിര്ലിംഗസ്ോത്രം 40 
പ്രദദോഷാഷ്ടകം ര! 

ശിവ ദൃജംഗ പ്രയാതം 51 

ഉ.മാമര്ഫശ്വരസ്യോത്രം [5] 

ശിധോല്ക്കഷാശശ്രോകി 

സ്മോത്രം 61 
അട്ടാലസുന്ദരാഷ്ടകം 64 
പത്ജുലികൃതസദാശിവാഷ്ടകം 65 
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ട് ന 

ശ്രീഗണേശായ നമഃ. 

ത്ര॥ 

സവരത്തമാലറ 
ി 

ഗ്. സ്വാത്രമാഹാത്മ്യം. ലം 

ഗുണിവിഷ്ഠ ഗുണവണ്ണുവം സ്യോത്രമാകുന്നു. അതു” അക്ഷരാത്മക 
ണമായ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു സമുദായംകൊണ്ടു ഗദ്യമോ, പദ്യമോ ആക്കി 
ച്യമക്പ്പൈട്ടതായി ിക്കും. എന്നാല് കേവലം സ്ഥ്ൃലപദാത്ഥങ്ങളെ മാത്രം 
പ്രതിപാദിക്കുന സ്യോത്രങ്ങാം, പദാത്ഥവ്യല്ലത്തി മാത്രമുള്ള ചില കവി 
കളുടെ കൃതികളാണ്. സൂകഷ്ടുതത്ത്വങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്യ്യോത്രങ്ങാം 
മ ത്തവ്യയല്ലത്തിയുള്ള മഹാകവികളുടെ കൃതികളാണു”. കാരണ്തത്ത്വങ്ങ 
ളായ കലകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്യോത്രങ്ങം സിഭദ്ധയോഗികുളുടെ 
കൃതീകളാണു . ഇങ്ങിനെ വിഭാഗിച്ചറിയേണ്ടിയിഭരിക്കനു, 

യസ വിമ: ന്താ യസ്യ വിമശസ്യ കണ$ പദമന്ത്രാണ്ണാത്മകയ്ത്രരിധാ ശബ്ദഃ 
പുരതത്ത്വകലാത്മാത്ചോ ധമ്മിണ ഇത്ഥം പ്രകാശസ്ധു?? 

എന്നു വിരൂപാക്ഷസിഭ്ധന് പായുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു പദാത്മകം, മന്ത്രാ 
ത്മകം, വണ്ണ്ാത്മകമെന്നിങ്ങിനെ ശബ്ദം മൂനാംപ്രകാരവും പുരാത്മകം 
തത്പാത്മകം, വള്ട്നാത്മകമെന്നിങ്ങിനെ അത്ഥം മൂന്നുപ്രകാരവുമായിട്ടാ 
ണു വിഭാഗിച്ചിരിക്കസതു്. ശ്രിശകരാചാഷ്ഠ പൂജ്യപാദങ്ങളുടെ കൃതീക 
കായ സ്ഷയോത്രങ്ങളിലും ടദുവാസാദിസിഭ്ധയോഗികളുടെ കൃതികളില്യമാ ണു? 
അധിക ഭാഗവും മന്തരവണ്ണ്ണാ മകങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങള ടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. 
കാളിദാസാദി മഹാകവികളുടെ കൃതികളിലുമില്ലെന്നില്ല. ഗൌഡ്ധപാദാ 
ചായുസ്വാമികളുടെ കൃതിയായ സുഭഗോദയസ്യോത്ൂത്തില് സ്യയമന്ത്ര കലകളേയും അടക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്മോത്രപാഠം ചെയുന്നവക്കു ദസ്മാത്ര ത്തിന്െറ അത്ഥം വിചാരിപ്പാനിടയാകുമ്പോഴം പുരതത്ത്വകലാങ്ങാ നം സിഭ്ധിാവുന്നതം അതുകൊണ്ട് അഭിഷ്ടസി ദ്ധികൂടിയുണ്ടാകാവുന്നത ഗാണെന്നു കരുതികൊണ്ടുതനൊയാണു ആചായ്യുന്മാര് മന്തരസ്ലോത്രങ്ങഥം ക്ര മഹാഫലമുണ്ടെനം പഠഞ്ഞിട്ടുള്ളതു”. അത്വം മനസ്സീലാക്കാതേയും സ്യോത്രപാഠം ക്രമമായി ചെയുന്നവന്ന് അതാതു വണ്ണ്ുക്രമോച്ചാരണത്താ ലൂണ്ടാകുനനാ സംസ്ലാരവിശേഷത്താല് ചിത്ത ശഭ്ധഥിവനം ജ്ഞാനവും മോ 

കം 



ി സൂവരത്മാല്ട 

ഭ്ദയയം സിദ്ധിക്ദമെന്നാണു അവരുടെ അഭിപ്രായം: ഫീത്തുകൊണ്ടെ 
ന്നാത., ഈ ശാബ്ദപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാരണരൂപമായ മരേ വിമശ 

ത്തില് നിന്നു വ്യാസയോഗത്താല് വിസ് തൃതമായിട്ടുള്ളതാകയാല്, അപ്ര 

കാരംതന്നെ സമാസയോഗത്താല് സംഹ്ൃതമായിട്ട വിമശത്ൂപമായ ചൈ 
തന്ൃത്തില്തന്നെ അടങ്ങുന്നതായിട്ടാണ്ട് ഇരിക്കുന്നതു . കലാ, തത്ത്വം, 

പുരം എന്നിങ്ങിനെ സൃഷ്ടിക്രമവും ഇതിന്െറ വിപരിതം ലയക്രമവു 

മാണു ബണ്്റം, മന്ത്രം, പദം ഇങ്ങിനെ സൃഷ്ടിക്രമം? വിപരിതം ലയ 

ക്രമം. സൃഷ്ടി വ്യാസയോഗവും, ലയം സമാസയോഗവുമാണു ഇതിന്നു 
പ്രമാണം 

€"ശിവതത്ത്വെ പരേ സൂക്ഷ്യേ ബിദ്ദരൂപംതൂ ജായതെ 

ബിന്ദോന്നാദസ്സമുല്പന്നൊ നാദാച്ഛക്തിരജായത 

ശക്തേസ്മു ജായതെ ശബ്ദൂശ്ശൂബ്ബാല് ജഞ്ഞാനനത്തു വാശവം 

വാശവേതു കലാ ജാതാര് കലാഭ്യോ വീകലാസൂഥാ 

എഷസ്ൃഷ്ടിക്രമര് പ്രോ തര്? 

ഫ്എീന്നു ശ്രീിദ്യാപ്രയോഗവിജയസാരാവലിയില് വള്്റുഭേദപടലത്തില് 

പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഇവിടെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യു കൊഠംക. വിമ 

ശമെന്നതു ബ്രഹ്മസ്വരൂപം തന്നെയാണ് അതിന്ന പ്രമാണം. 

അഹകാരൌ ഗശിവശക്തിത്വാഹാകാരൌ പരസ്തുരാക്രിഷ്ടൌ 

സ്റരണവിമശനരൂപാ പ്ചുപനിഷദുക്തം പരം ബ്രഹ്മ? 

എന്നു കാമകലയെന്ന മന്തരശാസ്ത്രവം; 

₹അഹമേകോനസ്മൂമിതപ്രകാശത്രപോഷസ്ത്രി തേജസാം തമസാം 

അന്ത സ്ഥിതോ മമാന്തസ്േജാംസി തമാംസിചൈകസ്പു? 

എന്നു വിരൂപാക്ഷപഞ്ചാശികയില്ം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ അനുസന്ധാനം 

ചെയ്യൂുകൊറംക. ഏതുവിധമായാലും പ്രതിശരിരം അഹമഹമെന്നു ബ്ണ്ണൂര 

ണവും ഇദമിരമെന്നു വിമശപുമായിട്ടു നിരന്തരം പ്രകാശിക്കുന്ന അഹംപ 

ദലക്ഷ്യാത്ഥമായ ബ്രഹ്മത്തില് നിന്നാണു ഈ ശാബ്ജപ്രപഞ്ചത്തിന്െറ 

ഉത്ഭവം. അഹവപ്രത്യാഹാരത്തില്പ്പെടാതെ ഒരക്ഷര വുമില്ല. അകാരം 

മുതല് ഹകാരംവരെയുള്ള മാതൃകാക്ഷരങ്ങളെ മാത്രമേ വ്യാകരണവും മന്ത്ര 

ശാസ്ത്രവും സ്വികരിച്ചിട്ടുള്ള. ഇഞ്ങിനെയാകയാല് അഹമെന്നതില് സ്പ 

ശാബ്ദുവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഹംപദവാച്യയാത്ഥം ത്വംപദാത്ഥംത 

ന്നെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അഹംപദംതേന്നെ 

യാണു സന്ധിഭേദത്താല് ഓംപരദമായിത്തീരുന്നതും, അതിന്ുപ്രമാണടയ 



സ്മോരരമാഹാത്മുഃ ൨൪. 

6 ബിന്ദു പുരുഷ. ഇത്യുക്തോ വിസശ്ശുഃ പ്രകൃതിര്മ്മതാ 
വുംപ്രകൃത്യാത്മകോഹംസസ്മൂദാത്മകമിദം ജഗല് 
പുംരൂപം സ്വം വിദ।ത്വാ സാ സോഹംഭാവമുപാഗതം 
സകാരം ച ഹകാരം ച ലോപയിത്വ പ്രയോജയേല് 

4 

7 സന്ധിം ച പുവ്ൃത്രപാഖ്യം തതോസൌ പ്രണവോ ഭവേല് 

എന്നു പ്രപഞ്ചസാരത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങിനെയെല്ലാമിരിക്കയാല് 
മഹാവാക്യാത്ഥങ്ഞാനം ലഭിച്ചു ആത്മസാക്ഷാല്ക്കാരം വരെയ്ള്ള അനുഭ 
വംകൂടി സ്ഷോത്രപാഠംകൊണ്ടു കിട്ടാവുന്നതും., അധികാരിഭേദംപോലെയും 
സാധനാനുഷ്ടാനഭേദംപോലെയുമുള്ള സിഭ്ധികളുണ്ടാകാവുനതുമാണെനു 
നാം മനസ്സ്ീലാക്കേണ്ടതാണു ം എന്നുമാത്രമല്ല ഈ കലിയുഗത്തില് ദ്രവ 
യജ്ഞങ്ങളെക്കാഠാ ജ്താനയങ്ഞത്തിന്നും ജപയത്ഞത്തിന്നുമാണു്” അധികം 
ഫലമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, ന് 

*യജ്മാനാം ജപയങ്മോസ്ത്ി? എന്ന ഗരിതയും, 
"യത്ക്മസ്സംകിത്തനാപ്രായൈയ്യജന്തിഹി സുമേധസഃീ 

എന്നു ഭാഗവതവും പറയുന, ഈ വിധം പ്രമാണങ്ങഠാകൊണ്ടും സ്വാ 
നുഭവംകൊനണ്ടും യുക്തികഠാകൊണ്ടും സ്ഷോത്രപാഠം ഉത്തമയങ്ഞം തനൊ 
യാണെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഒന്നുമഠിയാതെയാണെടിലും ഭക്തി 
പൂയ്യം ഉത്തമസ്യോത്രങ്ങളെ പഠനം ചെയ്യുനാവന്നു ചിത്തശുഭ്ധിയും നിര 
പേക്ഷത്വവും ജിവന്മുക്തത്വവും കൂടിയുണ്ടാകുമെന്നാണു ഭഗവല്കൂജയപാ 
ദങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, 

ദേവ്യപരാധക്ഷമാപണസ്ധോത്രത്തില് നോക്കുക; 
[യ മിത്യാദിയായ ഭ്ലോകത്തില്ും, €നമോക്ഷസ്യാ 

കക്ഷാ” ഇത്യാദി ദ്രോകത്തിലും മേല്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം പ്രതൃക്ഷമാ 
യിരിക്കുന്നും ഇതിന്നൊല്ലാം ഭക്തിശരദ്ധകംതനൊ കാരണങ്ങളായിരിക്ക 
യാല് ഉത്തമഭക്തി നമുക്കുണ്ടാകുലാന് നമ്മുടെ ജനഡി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞ്ചകൊണ്ട് ഈയ ഉപന്യ്യാസത്തെ ഇവിടെ സമല്ല്വിക്കനം, 

യസ ദേവേ പരാ ഭക്തിയ്യൂഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൌ 
ഭ തസ്വ്യൈതേ കഥിതാ അത്ഥാര് പ്രകാശന്തേ മഹാത്മ! 

0, കൃ്ണനെയ്യ്യാന്തിടി, 



സ്ൂവരത്തമാലാ 

൨. മഗേളാഷ്ടക൦. 

ലക്ഷ്മിയ്യസയപരിഗ്രഹ$ കമലള്ടസ്സുനുരഗരുത്മാ൯രഥര് 
പൌത്രൌ ചന്ദ്രലിഭിഷണൌ സുരഗുരുദ്ശൂഷ ശ്ചശയ്യാസനം 
ബ്രഹ്മാണ്ഡംവരമന്ദിരം സുരഗണായസ്ൃപ്രഭോസ്സ്റേവകാ._ 

സ്പുത്രൈലോക്ൃകടുംബപോഷണപര കയ്യാല് സദാ മംഗളം. 

ബ്രഹ്മാവായുഗിരിശശേഷഗരുഡാദേപേന്ദ്രകാമൌശുരു- 

ശ്ചന്രാക്ടെ വരുണാനലൌ മമയമോവിത്തേശവിഏഐേശ്വരൌ 

നാസത്യ്യൌ നീര്യ തിരമരുല്ഗണയുതാ$ പജ്ജുന്യമിത്രാദയ- 
൭ [) 

സ്സൂയ്റ്റികാഡ്സൂരപുംഗവാ പ്രതിദിനം കവംതുവാംമംഗളം, 

വിശ്വാമിരൂപരാശരൌവഭഗവോഗസുൂ 8 പുലസ്ധ്യര് ക്രതൂഃ 

ശ്രീമാനത്രിമരിചീകൌ ത്സപുരവശ്ശൂക്തിവസിഷ്ടോംഗീരാ$ 

മാണ്ഡപ്യയോജമദഗ്ിഗൌതമഭരദ്വാജാദയസ്താപസാ- 

സ്തൃസ്തികാമുനിപുംഗവാര് പ്രതിദിയം കവംതുവാംമംഗളം, 

മാന്ധാതാനഫുഷോംബരിഷസഗരൌ രാജാപൃഥുര്ഫേഹയ$ 

ശ്രിമാന്ധര്മ്മസുതോനളോ ദശരഥോ രാമോയയാതിര്യ 38 

ഇക്ഷ്പാകുശ്ചവിഭിഷണശ്ച ഭരതശ്ചോത്താനപാദോത്ഭവാ- 

ശ്ചേത്യേദതഭവിട്ടുഭജാഃ പ്രതിദീനാകുവംതുവാംമംഗളം, 

അശ്ധത്ഥോബദരിചചന്ദനതരുര്മന്ദാരകല്ലദ്ൂമൌ 

ജു വിംബകദംബമൂതസരളാ വൃക്ഷാശ്ചയേക്ഷിരിണര് 

സഖ്ല്യൈതേഫലമി ശ്രിതം വനച്ചയം വൈഭാജിതംഭരാജിതം 

രമ്യചൈത്രരഥം സുചന്ദനവനം കുവംതുവാംമംഗളം. 

ഗെദി ശ്രിരദിതി ആക്രൂചിനുതേജ്യോതിസ്പു പൂള്സ്്റാവതി 

സാവിത്രിചസരസ്വതിച സുരഭിസ്സുത്യവ്യതാരുന്ധതി 

സ്വാഹാജാംബവതിചരുക്മഭഗിനിദുസ്വപ്ലവിഭ്ധവംസിനി 

ഭവലാവാംബുനിധേസ്സുമീരമകരൌ കുവംതുവാംമംഗളം. 

ആഭിത്്യാഭി൯വഗ്രഹാശ ശുഭഫലാ മേഷാദയോരാശയോ 

വക്ഷത്രാണിസയോഗകാഷശ്ചതിഥയസ്സുദ്ദേവതാസ്സരദ ഗണാ$ 

മാസാബ്ദാളതവസൂഥൈവദിലസാസ്സന്ധ്യാര്യോരാരൂരയര് 

സേസ്ഥുവരജംഗമാഃ പ്രതിിനംകവംതൂവാംമംഗജും, 

7 



ര്, 

ശ്രിമഹാഗണപരിമംഗളമാലികാസ്ഷോത്രപ്രാരംഭ8 ൭ 

ലി തി 
ഗംഗാസിന്ധുസരസ്വതിചയമുസാ ഗോദാവരിവമ്മദാ 

) [കി കൃഷ്ണാഭിമരഥിചഫല്ശുസരയൂശ്രിഗ ണ്ധകിഗൌതമി 
9 കി ) പി കാവേരികപിലാപ്രയാഗസരയൂവേത്രാവതിത്യാദയോ 

നാദ്യർ ശ്രിഹരിപാദപകജഭവാ8 കുവംതുവാംമംഗളും. ൮ 
് 

ജം 

കുത] മംഗങളാഷ്ടുകം സംഘൃണ്ണ്ും. 

ഓാ തത് സത്ത്, 

൩. . മഠഗളു ഠം 

ആദ ംജഗതാമാഗമ. ചേദം വീ ബുധൈസ്റ്റദാ സമാരാധ്വയം ട് ! വി ച് 
ജാഡ്ൃയധ്വംസകമപരിഷേേദ്യം ഗ്രരിദന്തിവക്തരൂരമഫ മിഡേ, ഫര് ലു 

| € 

ഭൂരിതരട്ടുതിയു താം *സൂരിഹൃദന്ത സ്ഥിതാം ഹി ലോകഹിതംം 
ദൂരിതദൂരിതാം സുകലാഹൃരിതചരിതാം ഭജാമി വിധിദഷിതാം. ൨ 

സപ്പേശ്വര സകല്ലിത തല്ലേ സുപ്ലു സ്ത്രീലോകസംരക്ഷാം 
ര ) ഃ 0 $ സ്വപ്രേമദുഷ്ടിപാതാല് കദ്യന് ശമു തനോതുവ ശിമാന്, ൩. 

വിഷമെക്ഷണൊപിശം3_സ്സമദശന ഇഹ ഭവൊപി ഭവദഹന$ 
കാമഹര8 കാമകരഃ3 കശലം മേ ദിശതു ശൈലജാത്മവര, രഃ 

അതിതരസുവിവിതമനാ$ പ്രതിവിമിഷം ദേശീകാം ഘ്വിപത്മയുഗം 
കലയേഫഹം നിഖിലകലാ. നിലയം നിദോഷ്ധി സ സിദ്ധികരം. ൫ 

ശ്രീമഹാഗണപ മമംഗളമാലികാസ്തോത്രപ്രാരദേഃ, 

ശ്രികണ്ണപ്രേമപൃത്രായ ഗൌരിവാമാഃകവാസിനേ 
ദ്വാത്രിംശഭൃപയുക്തായ ശ്രിഗണേശായ മംഗളം, ൧ 

ആദിപുജ യ ഭേവായ ദന്തമോദകധാരിണേ 
വല്പഭാപ്രാണകാന്തായ ശ്രിഗണേശായ മംഗളം, ൨ 

ലംബോദരായ ശാന്തായ ചന്രഗമ്ാപഹാരീണേ 

ഹജാനനായ പ്രഭവ ശ്രിഗണേശായമംഗളം, [1 

പഞ്ചഹസ്പയ വന്ദ്യായ പാശാംകശധരായ ച്ച 
ശ്രിമതേ ഗജകള്്നായ ശ്രിീഗണേശായമംഗളം, ൽ? 



സൂവരത്ഥമാലാ 

ദ്വൈമാതുരായ ബാലായ ഫേരബായ മഹാത്മഴണേ 

വികടായാമുവാഹായ ശ്രിഗണേശായമംഗളം, 

പൂശ്ലീശൃംഗായാജിതായ ക്ഷീപ്രാഭിഷ്ടാത്ഥദായിനേ 
സിഭ്ഥിബുദ്ധിപ്രമോദായ ശ്രിഗണേശായമംഗളം. 

വിലംബിയത്ഞ സൂത്രായ സവവിഘ്ലനിവാരിണേ 

ദൂവാദളസുപൃജ്യായ ശ്രിഗണേശായമംഗളം. 

മഹാകായായ ഭിമായ മഹാസേനാഗ്രജന്മനേ 

ത്രിപുരാരിവരോഭ്ധാത്രേ ശ്രിഗണേശായമംഗളം. 

സിന്മൂരരമ്യവള്ല്്റായ നാഗബഭ്ധോദരായച 
ആമോദായ പ്രമോദായ ശ്രിഗണേശായമംഗളം. 

വിഘ്യകര്ത്രേ ദൂര്മ്മുഖായ വിഘ്ടഫര്ര്രേ ശിലാത്മയേ 

സുമുഖായൈകദന്തായ ശ്രിഗണേശായമംഗളും, 

സമസ്ദൂഗണനാഥായ വികഷ്ണണുലേ ധൃമകേതധേ 
ത്ര്യക്ഷായ ഫാലചന്ദ്രായ ശ്രിഗണേശായമംഗമളും, 

ചതുത്ഥിശായ മാന്യയായ സദ്യവിദ്യയാപ്രദായിനേ 
വക്രതൂണ്ഡായ കുഷ്യായ ശ്രിഗണേശായമംഗളം, 

തുണ്ഡിനേ കപിലാഖ്യായ ശ്രേഷ്ടായ ജൂണഹാരിണേ 

ഉദുണ്ഡോദുണ്ഡത്രപായ ശ്ര! ഗണേശായമംഗളം, 

കഷ്ടഹരേതര ദ്ധിദേഹായ ഭക്കേഷ്ട്ജയദായിയേ 

വിനായകായ വിഭദവേ ശ്രീ ഗണേശായമംഗളം, 

സച്ചിദായന്ദരൂപായ വിര്ഗുണായ ഗുണാത്മാനേ 

പടവേ ലോകശുരവേ ശ്രിഗണേശായമംഗ്രളം, 

ശ്രിചാമുണ്ഡാസുപൃര്രായ പ്രസന്നവദനായച 

ശ്രിരാജരാജസേവ്യായ ശ്രിഗണേശായമംഗളം, 

ശ്രിചാമുണ്ഡാകൃപാപാത്ര ശ്രികൃദയ്ലുന്വിനിരമ്മിതാം 

വിദൂതിമാതുകാരമ്യാം കല്യാണൈശ്വയ്യദായിനിം, 

൭ 

ശ്രിമഹാഗണനാഥസുയ ശുഭാം മംഗളുമാലികാം 

യ$പഠത്സതതാം വാണിം ലക്ഷ്മിം സിഭ്ധിമവാവ്ല്യയാല്, 

ഇതി ഭ്ലമഹാഗണപപതി മംഗളമാലികാസ്പോത്രം സമദും 

൧൩. 

൧൪ 

൧൬൬. 

൧൭ 

൧൮ 



അഥ സകടനാശനഗണപതിസ്പോതൃപ്പാഠം$ ൭ 

൫. അഥ സമ്കടനാശനഗണപതിസ്പോതപ്പാരഭേഃ, 

1 ശിരസാ ദേവ നാരളേവാച...പ്രണമു) ശിരസാ ദേവം 
ഗൌരിപുത്രം വിനായകം 

4 വ ഭ ദതാവാസം സ്തൂരെന്നിതു 

മായുഷ്ണാമാ ത്ഥസി ഭധയെ. ൧ 

പ്രഥമം വക്രത ്ഥഞ്ച ഏകദന്തം ദ്വിതിയകം 

തൃതിയം ക്യൂജ്യപിംഗാക്ഷം ഗജവമ്ത്രം ചതുത്ഥകം, ൨. 

ലംബോദരം പങ്ചെമഞ്ച ഷഷ്ടം വികടമേവച 
സപ്പുമം വിഘരാജഞ്ചെ ധൂമുവക്സ്്ും തഥാഷ്ടരമം. ൩. 

നവമം ബാലചചന്ദ്ൂഞ്ച ദശമംതു വിനായകം 

ഏകാദശം ഗണപതിം ദ്വാദശന്തു ഗജാനനം. ഥി 
രണ്ടുമുതല് നാലുവരെ ശ്ലോകങ്ങറം ഗണപതിയുടെ 
ദ്വാദശഭിവ്യനാമങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന വയാ ണം 

ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ത്രീസന്ധയം യ$ പഠോന്നാര$ 

നച വിഘ്ലഭയം തസ്യ സല്യസിദ്ധികരം പരം. ൫ 

യൂ ദവാദശനാമങ്ങമള സസ്ധ കാലങ്ങളില് ജപിക്കുന്ന വദ്ട സഭല വ് ഘ്ലങ് 
( 

൭ം നീക്കി ഉ.ദ്ടിഷ്യസിഭ്ധി വന്നുകൂടുന്നു. 

വിദ്യാത്ഥി ലഭതെ വിദ്യാം ധനാത്മഥി ലഭതെ ധവം 
) ല് പുത്രാത്ഥി ലഭതെ പൃത്രാന് മോക്ഷാത്ഥി മോക്ഷമാവ്ലയാല്. ന്ന 

ഈ സ്മോത്രത്തെ ജപിഥടന്നവര് വിദ്പരയയും ധനത്തേയും പൃത്രന്മാരേയും മോ 

ക്ഷമത്തയും പ്രാപിക്കുന്നു. 

ജുപെല് ഗണപരിസ്യോത്രം ഷണ്മാസം സ ഫലം ലഭേല് 
സംവത്സരേണ സിദ്ധിം ച ലഭതെ വാത്ൂസംശയ$ ൭ 
ഈ ഗണചയിരസ്യാത്രഭത്തെ തആവമാസാ ജപിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ഫലവുംഒരു കൊ 

ല്ലം ജപിക്കുന്നതു കൊണ്ടു സിദ്ധിയും ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം. 

അഷ്ടരാനാം ബ്രാഹ്മണാഠാഞ്ച ലിഖിത്വാ യസ്സുമപ്യുയേല് 
ി, 0 1 റ തസ്യ വിദ്യയാ ഭവെഅ്സഖ്ലാ ഗണേശസ്പ) പ്രസാദതര്. ൮ 

ഈ പുന്പര്സ്മാത്രഃ എട്ടു ബ്രാഹ്മതക്ക' എഴുതി സമല്ല്വി ഒന്ന വന്നു ഗണപതിപ്ര 
ബാദം ഹേതുവായി സഡ്വിക്യകളു.ം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഇതി ശ്രിനാരദപുരാണെ സകങ്കടനാശനം നാമ 
ഗമ്േശദ്വാദശ നാമസ്യോത്രം സം പൂട്ല്റം. 



ര്യ സ്ൂൂവ്റത്നമാലര് 

൬, ശ്രീഗണേശ ഭജംഗസ്മതഃ 

ശ്രീയ കായ്യസിദ്ധൊദ്ധിയറ്സ്രത്സുഖദ്ധെ$ 
പതിം സജജനാനാം ഗതിം ദൈവതാനാം 

സനിഷത്താരമറന്ത പസ്പ്പയംഭ സ്വമാവം 

ഭേ വിഘരാജം ഭവാവിതനതൂജം. നി 

ബുകെദ്ധയശവയ്യാദികെ കൊടുക്കുന്നവനായി സവ്യാധാരനായി ചോകനേതാ 

വായി സ്വയം പ്രകാശനായിരിക്കുന്ന ഗണപയിയെ ഞാ൯ ഒഴിക്കുന്നു. 

ഗണാനാമധിശം ഗുണാനാം സദിശം 

കരി യ്ാനനം കൃത്തകന്ദപ്പുമാനം 
ചതുബ്ബാഹഹുയു തം ചിദാനന്ദസമ്തം 

ഭജേ വിഘരാജം ഭവാനിതതആജം. ൨ 

ഗനേശവരനായി ഗുണാകരനായി മന്മഥജേതാവായി നാലു കൈകളോടുക്ൂടിയ 

വനാജി ഞനന്ദരൂപനായിരിക്കുന്ന വിഘ്േശവരനേ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ജഗത് പ്രാണവീയും ജനത്രാണശെൌയ്ും 

സുരാഭിഷ്ടകായും സദാക്ഷോഭ്യധൈധയും 

ഗുണ്ി്രാഘ്യചയും ഗണാധിശവയും 

ഭജേ വിഏരാജം ഭവാവിതന്തുജം. ൩ 

ലോക്ക ഉടെ ജീവനായി സറ്യസാരക്ഷകനായി സ്ഥിരനായി വന്പ്യനായിരി 

കുടന്ന ഗണപതിയെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

ചലദ്ധക്രതണ്ഡ്ം ചതുബ്ബാഹുദസ്ധം 

മദ്രസ്വാവിഗണ്ഡം മിളച്ചന്യഖണ്ഡം 

കനുദ്ൂന്തകാണ്ഡം മുവിത്രാണശെൌണ്ഡം 

ഭജേവിഘ്ടരാജം ഭവാവനിതന്തുജം. ര് 

കരം ന്താ മുതലായവയാല് പരിലസിതനായുമ മുനിരക്ഷക നായ്യമിരിക്കുന്ന വി 

ഘൂരാജനേ ഞാന് ഭജി ഒന്നു. 

നിരസ്മാന്തരായം പരി ദ്ധവസൂമായം 

ചിദാനന്ദകായം സദാ മത്സഹായം 

അജസ്പ്രാനപായം ത്വജംചാപ്രമേയം 

ഭജേ വിഘ്ഠരാജം ഭവാനി തത്തുജം. ൫ 

പ്രതി ബന്ധങ്ങളെ നീക്കുന്നവനായി മായാരഹികനായി ചിദാനന്ദമൂത്തിയായി 

ജന്മമരണഹീനനായി അവാല്യനായിരിക്കുന്ന വിഘ്യരാജനെ സ്ഹായത്തിനായിഭക്കാ 

ണ്ട ഞാന് ഭജിക്കുന്ന. 



ശ്രീഗണേശ$ഴംഗസ്മുതി? 

വരം ചാഭയം പാശപുസ്മാക്ഷസൂയ്ര - 

സൃണിന്ബിജപൃരം കരൈ പകജഞ്ച 

ദധാനം സരോജാസനം ശക്തിയുക്തം 

ഭജേ വിഘ്ലൂരാജം ഭവാനി തന്തുജം. ൬ 

വരം അഭയം പാശം മുയലായവ3യ ധരിക്കുന്നവനായി ശക്തിയുക്തനായിരി 

ക്കുന്ന വിഘയരാജമനെ ഞാ൯ ഭജിക്കുന്നു. 

മഹാ മൂഷികാത്രഡ്ഥമാധാരശമ്ത്യാ 

സമാരാധിതാഘ്വിംമഹാമാ തൃകാഭിഃ 

സമാവ്ൃതു സംസേധിതം ദേവതാഭി - 

ഭജേവി ഘ്ലൂരാജം ഭവാനിതന്തജം. ൭ 

സപൃമാതൃയന്ദ്യനായി രിക്കുന്ന ഗണപതിയേ ഞാന് ഭജിക്കുന്ന, 

ശ്രുതിനാം ശിരോഭിഭസ്മൃതം സവശമ്തം 

പതിം സിദ്ധിബുഃ ദഥ്യാശൂതിം ഭൂസുരാണാം 

സുരാണാം വരിഷ്ടം ഗുണാനാമധിശം 

ഭജേവിഘുരാജംഭവാനിതന്തുജം. വ 

വേഭങ്ങളാൾ സ്മൂയനായി സിദ്ധി നുദ്ധി ദാതാവായി ദേഖല്യാഹണ ശ്രേഷനാ 

യിരിക്കുന്ന വിഘരാജനെ ഞാന് കജിക്കുന്നു. 

ഗണാധിശസാമ്മാജു സിംഹാസനസ്ഥം 
്ു ല് ധം [ 

സമാരാഭ്ധയമബ ജാസനാ൭െ 3) സ്പമസ്ബ്ൈ$ 

ഫണാഭൂത്സമാബഭ്ധതുണ്ഡം പ്രസന്നം 

ഭജേവിഫ്ൂരാജം ഭവാനിതത്തുജം. ി 

ടൃതഗണലക്രവത്തിയായി ബ്രഹ്മാദികളാല് വന്ദ്യ നായി സപ്പുബദ്ധ മുഖയായ। 

സന്തോഷഭഭിത നായിരിക്കുന്ന വ'ഘഏരാജമന ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ലസന്നാഗകേയൂരമഞ്ജിരഹാരം 

ഭൂജംഗാധിരാജസ്റ്റരല്കമ്്്റു പൂരം 

കനല്ഭ്തി രുദ്രാക്ഷ രത്നാദി ഭൂതം 

ഭജേവിഘ്യരാജംഭവാനിതനൂജം. ന 

സര്പ്പടടഷണനായും രത്തരു (ദാ ക്ഷാദി മാലകളോടുകുടിയവനായുമിടിക്കുന്ന വി 

ഏരാജനെ ഞാന് കജിക്കുന്നു. ര 

സ്ത്റ,രദ്്യാഘുചമ്മോത്തരിയോപധാനം 
തുരിയാദ്വയാത്മാനുസന്ധാനധുയും 

ളൂ 



൧൪ സ്ൂവരത്നമാലര് 

തപോയോഗിീവയ്യം കൃപോദാരചയും 
ഭജേവിഘ്യരാജംഭവാനിതന്തജം, ൧൧ 

 പ്യാഷ്ര്യചമ്മധാരിയായി മോക്ഷപ്രദയായി യോഗിന്ദ്രനായി കൃുപാനിധിയായി 
രിക്കുന്ന വിഘ്യരാജനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

നിജജ്യോതിഷാദ്യോതയന്തം സമസ്ധൂം 

ദിവിജ്യോതിഷാം മ ണ്ധലംചാത്മനാഞ്ച 

ഭജത്ഭ ക്തസൌഭാഗ്യസിഭ്ധ്യത്ഥബിജം 
ഭജേവിഘ്യരാജംഭവാനിതന്തുജം. ൧൨ 

സ്വപ്രകാശത്താല് ശോടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രജ്വാതിശ്ചക്രങ്ങളോടുകൂടിയവ 
നായും ഭക്താഭിഷ്ഠ പ്രദനായുമിരിക്കുന്ന വിഘ്ലൂരാജനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു, 

സദാവാസകല്യാണപ്ൃയ്യാം നിവാസം 

ഗുരോരാജ്ഞയാ കുവതാ ദ്യൂസുരേണ 

 മഹായോഗിവെല് നാഡുസിദ്ധാന്തിനായല് 

കൃതം സ്യ്യോത്രമി ഷ്ടാത്ഥദംതല്പാഠഗഥ്വം. ൧൩ 

മഗലാപ്പരവാസിയായ വേല് നാഡുയോഗിയാല് ഉണ്മാക്കപ്പെട്ട ഈ ഗാണശ 

ഭംജംഗസ്മോതൂപാരായണം, എല്ലാവക്രം അഭിഷ്ഠദമായി ഭവിക്കുന്നു. 

ഇയി ശ്രീസുബ്ബഫണ്യയോഗ।വിരചിതട 

ശ്രിഗദണശ ഭജംഗസ്മോത്രം സംപൂദ്റ്റം. 

൭, ഗണേശക്വചപ്പാരംഭഃ. 

ഗെരര്ുവാച: 
റ് നന] 

ഏഷോതിചപലോ ദൈത്്റാന് ബാലോേപി നാശയതൃഹോ 

അഗ്രേകിം കമ്മകത്തേതി നജാനേ മുനിസത്തമ! 

ദൈത്യ നാനാവിധാ ദുഷ്ഠാസ്ത്ാധുദേവഖദ്ൂഹ$ ഖലാ$ 
ച് മ് 

അതോസു കണ്ണേ കിഞ്ചിത്തവംരക്ഷാം സംബ ഭ്ധ മക്ഥസി. ൨. 

വിവരണം _ തയൊ പുത്രനായ ഗണപയി ബാല്യത്തില് തന്നെ ശത്രുക്കളായ 

രൈത്യൂന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുകയാല് അവരില് നിന്നും ഉ.ണ്ടാകാവുന്ന,ബാധയെ പഠി 

ഹരിപ്പാന്ധേണ്ടി പാ്യതിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം മാന്ത്രികനായ ഒരു മുനിശവരന:ല് 

രചി ക്കപ്പെട്ടതാണു് ഈ സ്ടമോത്രം. 

മുനിരുവാച: 
ധ്യായേല്സിംഹഗതം വിനായക മമും ദിഗ ബാഹ്തുമാദദ്ദയ യുഗേ 

ത്രേതായാന്തു മയൂരവാഹനമമും ഷഡ ബാഹുകം സിദ്ധിദം 
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ദ്വാപാരേതു ഗജാനനം യുഗഭജം രക്താംഗരാഗം വിഭും 

തുയ്യേതു ദ്വിഭൂജം സിതാംഗരുചിരം സഡ്യാത്ഥദം സഖ്ൃദാ. ൩. 

(യതു ധ്യാനശ്ലോകമാണു ) കൃതയുഗത്തില് ഗണപതിയെ സിംഹോരൂഡനായും 

ദിഗ*ബാഹുവായും ത്രേതായുഗരങ്തില് മയില് വാഫനനായും ആവ കൈകളോടുകൂടിയവ 

നായും സിദ്ധി പ്രദനായും ദവാപരയില് യുഗടൂജനായും രക്തവദ്സ്റുനായും വിഭ്ടുവായും കു 

ലിയില് ദവിദൂജനായും തൂഭ്ൂവണ്ണനായും സവ്യാത്ഥദനായും എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കണം. 

താഴേ ലിധരിക്കുന്ന നാലു മുതല് പന്തിരണ്ടുവരെ ശ്ലോകങ്ങഴളക്കൊണ്ട ശിഖാ 

നഖാന്തം പ്രത്യേകമായും പൊതുവായും അംഗരക്ഷയെ കല്പിക്കുന്നു. 

വിനായക ശ്ലീഖാം പാതു പരമാത്മാ പരാത് പര 

അതിസുന്ദരകായസ്ത്ൂ മസ്മകം സുമാഹാത് കട. ര് 

ലലാടം കശ്യപ പാതു ഭരയഗന്തു മഹോദര$ 

നയനേ ബാലചന്ത്രസ്മ ഗജാസ്യസ്പോഷ്ടപല്ലവെം ചാ 

ജിഹ്വാം പാതു ഗജക്രിഡശ ബുകം ഗീരിജാസുത$ 

വാചം വിായക$ പാതു ദന്താന് രക്ഷതു മൂര്മ്മുഖര്. ൬ 

ശൂവണേ പാശപാണിസ്മൂ നാസികാം ചിന്തിതാത്ഥദഃ 

ഗണേശ സ്തു മുഖം കണ്ണം പാതു ദേചോഗണാധിപ!. ൭. 

സ്യൂന്ധൌ പാതു ഗജസ്ത്രന്ധർ സുനൌ വിഫ്ഠുവിനാശനര് 

ഹൃദയം ഗണയാഥസ്തു ഹേരംബൊ ജ.രംമഹാന്, ൮ 

ധരാധര$ പാതു പാശ്വെ പൃഷ്ടം വിഘഹരശ്ലൂഭ$ 

ലിംഗം ഗുഹ്യം സദാ പാതു വക്രതുണ്ഡോ മഹാബല, ൯ 

ഗ ജക്രീഡോ ജാനുജംഘേ ഉയത്ര മംഗളുകിത്തിമാ൯ 

ഏകദന്തോ മഹാബുഭ്ധി? പാദൌ ഗുല്ഫൌ സദാവതു, കാ 

ക്ഷിപ്രപ്രസാദയോ ബാഫ്രു പാണി ആശാപ്ര ൃരക$ 

അം ഗുളിശ്ച നഖാന് പാതു പത്മഹസ്ോരിനാശന, ൧൧ 

സവാംഗാനി മയൂര്രശോ വിശ്വവ്യാപി സദാവത്ര]് 

അനുക്ത മപിയല് സ്ഥാനം ധൂമകേതു സ്ത്റദാവതു. ൧൨. 

ആമോദസ്യ്ൃഗ്രത$ പാതു പ്രമോദ? പൃൂഷ്ടതോ വത 

പ്രാച്യാം രക്ഷതു ബുദ്ധിശ 'ആഗ്നേയ്യാം സിദ്ധീദായക ൧൩. 

ദക്ഷിണസ്യാ മുമാചൃത്രോ വൈര്യത്യാം ശു ഗണേശ്വര$ 

പ്രതിച്ച്യാം ലിഘ്ലഹത്താല്യാദ്പായല്യാം ഗജകണ്ണ്ണുക? ഹ് 



൧൨. ' സൂദ്ധരത്നമാലഃ 

കൌബേയ്യാം നിധിപ$ പായാദിശാന്യാമിശനന്ദന$ 
ദിഖാ ല്യാ ദേകടന്തസ്മു രാത്രൌ സന്ധ്യാസു വിഘൃഹ്ലല്. ൧൪൫ 

വിവരണം. ൨൩ മുതരി ൧൫൭൧൦ ഗ്ലോകത്തിവെഠ പൃയ്യാദ്ധംവഭര ഥദശരക്ഷ 
യേയും ഉത്തരാദ്ധംകൊണ്ടു കാലരക്ഷയേയും ധിവരിച്ചി രിക്കുന്നു 

രാക്ഷസാസുര ഭേതാള ഗ്രഹ ഭൂത പിശാചത$ 

പാശാംകുശധര? പാതു രജസ്സ്ത്വതമസ്സു തി ൧൩൬ 

ഈ ശ്രലോകാഠകൊണ്ടു പിശാചാദിബാധാ നി വൃത്തിയെ വരുത്തുന്നു. 

ജ്ഞാനം ധര്മ്മഞ്ച ലക്ഷ്മിഞ്ച ലജ്ജാം കിത്തിം തഥാകലം 

വപുഭ്ധനഞ്ച ധാന്മും ച ഗൃഹം ദാരാന് സുതാന്സഖിന്, ൧൭ 

സവായുധധര$ പെൌത്രാന് മയൂരേശോവതാത്സദാ 

കപിലോജാവികം പാതു ഗജാശ്വാന് വീകടോവതും ൧൮ 

പര നേഴും പതിനെട്ടും ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനം ധമ്മം ഐ.ശ്വയ്യും പുത്രമ!തൂകള 

ത്രത്ളാ അജഗജാദി മുഗങ്ങരം മുതലായി സവ്യവസ്മൂക്കഠംക്കും രക്ഷയെ കല്ലിക്കുന്നും 

ഭൂഴ്ജപര്രേ ലിഖിത്വേദം യഭകണ്ണേധാരയേത്സൃധിഃ 

നഭയംജായതെതസ്യയക്ഷരക്ഷ$പിശാചത$, ൧൯ 

ജാ കവചം എഴുതി ധരിക്കുന്നതായാല് അവനു യാതൊരു ഖോധയും ഉണ്ടാകുന്ന 

തല്ലും 

ത്രിസന്ധയം ജപതേ യസ്തു വ്രൂസാരതനുഭവേല് 

യാത്രാകാലേപദോദുസ്മു നിവ്യിഫ്മയേന ഫലംലഭേല് ൨൭ 

ത്രീസന്ധ്യകളില് ഇഭ കവചത്തെ ജപിച്ചാല് ആരോഗ്യവും യാത്രാകാലങ്ങളില് 

ളപ്പിച്ചാല് കായ്യസിദ്ധിയും ഉണ്ഭാകുന്നതാണു ം 

യുഭ്ധകാലേ പഠോദ്ുസ്തു വിജയഞ്ചൊപ്ലയാല്ധ്രും 

മാരണോച്ചാടനാകഷ സ്ൂംഭ മോഹന കമ്മണി, ൨൧ 

യുദ്ധകാലത്തിങ്കലും മാരണോച്ചാടനം മുതലായ കമ്മങ്ങളിലും ജതിനെറ ജപം ധി 

ജയത്തേ നതകനുഃ. 

സപ്ലൂവാരം ജപേ ദേത ദ്രിഗാനാമേകവിംശതിം 

തത്തല്ഫലമവാപ്ലോതി സാധകോ നാത്രസംശയ$ ൨൨. 

ഏകവിംശതിവാരഞ്ച പോത്താവദ്ദീനാനിയ$ 

കാരാഗൃഹഗതം സദ്ദ്യോ രാജ്ഞാ വധുംചമോചയേല് ൨൩. 

ഇ കവലത്തെ കാലനിട്ല്റുയം ചെയ്യ ജപിക്കുന്നവക്ക ബന്ധനം മ൪ണനം മുമലായ 

ചയ ിവമ്രിക്കാലന്നരുണ് , 1 
൭. -- ടട 



സരസ്വതിപ്രാത്ഥനാ ൧൩. 

രഃജശുദാധേലായാം പഠോ ഭദെതത്രിവാരത3 

സ രാജാനം വശം നിത്വാ പ്രകൃതിഞ്ചസഭാം ജഷേത, ൨൪" 

ഈ കവചം രാജവശ്യദത്തയും ചോകവശ്യദത്തയും ചെയ്യുന്നും 

ഇദം ഗണേശകവച്ം കശ്യപേ൯ സമിരിതം 

മുല് ഗലായചതേനാഥ മാണ്ഡവ്യായമഹഷ്യേ ൨൪൫ 

മഹ്യം സ പ്രാഹ കൃപയാ കവചം സവസിദ്ധിദം 

ന ദേയം ഭശതിഹി നായ ദേയം ശ്രഭ്ധാവതേ ശുഭം, ൨൬ 

സ്വ സിദ്ധിദമായിരിക്കുന്ന ഈ ഗണേശ കവപാ കശ്യപമഹഷിയാല് ഉണ്ടാക്ക 

പ്പെടുകയും കശ്യപന് മുല്ഗലനും, മുല്ഗല൯ മാണ്ഡവ്യനും, അദ്ദഹം എനിക്കും കൃപാ 

പൂയ്യം ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യിട്ട ൂള താണു. ഭക്തമ്മാക്ല്ലൊതെ ഭക്തിഫിനന്മാക്ട് ഈ 

കവചതൊ ഉപദേശിക്കരുതു . 

അനേനാസയ കൃതാ രക്ഷാ നബാധാസ്യടലേദ് ക്വചില് 

രാക്ഷസാസുരൃൃഭേതാളുമൈത ദാനവ സംഭവാ, ൨൭ 

ഈ കവചത്താല് രക്ഷ ചെയ്യുപ്പെട്ടിര ഭന്നവന്നു ഭൂത 3പ്രതാദിബധധകാം ഉണ്ടാ 

കുന്നതല്പം 

ശ്രിഗദണശപുരാണേ ഗരണശകവചം 

സംവുളണ്ല്ുടെ 

ഒ. സരസ്വരതീപ്പാത്ഥനാ 

ഭദോഭി്ു ദതാചതൂഭിദ സ്റ്റടികമണിമയിമക്ഷമാലാംദധാവാ 

ഹസ്ടനൈകേന പദ് മം സിതമപി ച ശുകം പുസൂകം ചാപരേണ 

ഭാസാ കുന്ദേന്മ ശംഖസ്്റടികമണീനിഭാ ഭാസമാനാ സമാനാ 

സാ മേ വാഗ് ദേവഖതേയം നീവസതൂവദയേ സദ്വദാ സുപ്രസന്നാ, 

നാലു കൈക3ളാടുകൂടിയവളു.ം, ജപമാല, വെള്ളത്താമര, കിളി, പുസൂകം, ഇവ 
യേ വഹിക്കുന്നവട.ം, മുപ്പമമാട്ട, ച൯൯, ശംവം, സ്റ്റടികം, ഇവയേദപപ്പാചെ ശുദൂവ 

മുമുള്ളവളു.ം, സവസമാനയും ഞയി വിമക്ങുന്ന സരസ്വധിര്ദവി എന്നില് എല്ലാ 
യ്യ്യോഴും സുപ്രസന്നയായി നിവസിക്കട്ടെ: 

പ്രജാപതേഷൃഷ്ടികായു പ്രസതാമേയതുപിണി 
ത്തിധമ്മസംപത്തീ ദേഹ പതി! പ്രവൃ  പ്രദേഹൃംബ സരസ്വതി! ഥു 

ബ്രഹ്മാവിനു സൃഷ്ടികായ്യത്തില് അനുകൂലയായും ശാശ്വതസ്വരൂപിണിയായും ഇ 

രിക്കുന്ന അല്ലയാ ന സരസ്വതി! സകലു പ്രവൃത്തിധമ്മങ്ങളുദടയും സഡ്ൃത്തി 

ഉയ എയിക്കു നല് കിയാദ്യം, 
ചി 

ഹ്യ? ഈ്നറത്ത ത്ത നാ [ര] 
ശൃ ത്ത്് പ പി ലി്ശികള്് 



൧൪ സുൃവരത്നമാലാ 

കംസോരിപ്രമുഖരോധ്ധേ' ഹംസാത്രഡേ/ പ്രദേഹിമേ 

സംസാരസെഃഖ്യസംപത്തിം വിണാഫസ്സേ! സരസ്വതീ! ൨. 

വിഷ്ണു മു ഖന്മാരാല് പുജിക്കു പ്പെടുന്ന ഏം ഹംസവാഹനയും വിണാഹസനുയുമാ 

അല്ലയോ സരസ്വരി! ധാരാ:മായ ഫഐഐെഹികന്രഖത്തെ എനിക്കു നല്കിയാലും. 

സവങ്ഞസോദരാകാരേ! സവങ്ങേ! സദ്യാന്വീതേ! 

സഹമാത്രാദിഭിര്വൃത്തിം സരസ്വത്യംബ ദേഹിമേ ൩ 

ശിവസഹോദരിയായ്യം സറി ജ്ഞയായും ദയാപര് പുട്ട്യായും ഉരിക്കന്ന അല്ല 

യോ സരസ്വതി! സ ഹമാതൃക്ക ളോടുകൂടി ൩൭ല വൃത്ധിക ളേയും ഏനിക്ഭ നല്ക്.യാലും. 

സവ്വേദാന്തസംവേദ്ദയ സച്ചിദാനന്ദത പിണി 

സത്യാശരയേ സദാരാധ്െ) സരസ്വത്യംബ പാഹിമാം ര? 

വേദാന്ത വേദ്യയായി സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ'ണിയായി സത്യത്തിന്നു ആശരയമാ 

യി എല്ലാഡ്യോഴും (സത്തുക്കളാത) വൂജ്യയായിരിക്കന്ന അല്ലയോ സരസ്വതി! എന്നെ 

രക്ഷിച്ചാലും. 

ദേവാധിശാദിലന്പ്യാംഘിം ഭാവാതിതാംഭവാത്മികാം 

യാ വാഗഗോചരാ വന്ദെ ശ്രീവാശേവിം സരസ്വതീം ൫ 

ഇന്ര്രാഭിവന്്യയായി അഗോചരയായി ഭവാത്മികയായി അവണ്ന്റ്യയായിരിക്കു 

നന സരസ്വതിമയ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

കളാത്മികാം കളാകാശകളാലംകൃതകുന്തളാം 

ഇളാവന്ദ്യാ മഹം വന്ദേ വിലാസാഡ്യാം സരസ്വതിം ൬ 

കലാസ്വരൂപിണ് യായി കവത്ത തലമുടിക്കെട്ടള്ളവളായി ഭൂവന്ദ്യനായി വിലാ 

സഖതിയായിരിക്കന്ന സ സ്വതീയേ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

ചരാചരാത്ഥികാംശക്തിം സ്രാസ രസമച്ച്രിതാം 

ഗിരാംദേവിമഹംനീതയം പരാംവന്ദേസരസ്വതിം ൭ 

ചലരാചരസ്വരൂപിണിയായി ശക്തിമയിയായി സുരാസുരധന്ദ്യയായി പരയായി 

രിക്കുന്ന സര സ്വതിയേ ഞന് വനിക്കുന്നു. 

യാ ഗിഷ്കുതീസമാരാധ്യാ ഭോഗിഡിതസുഖപ്രദാ 

വാഗീശ്വരിമഹംവന്ദേ യോഗിന്ദേഡ്യാം സരസ്വതിം വു 

ഗുരുവന്ദ്യയായി സ വക മപ്രദയ:യി യോഗിന്ദ്രയ്മാര:ല് പൂജിക്കപ്പെട്ടവജ-യ 

രികൂടന്ന സസ്വതിയേ ഞാന് വന്ദിക്കന്നു. 

രാജരാജേശ്വരി ത്രപാം രാജരാജസമക്ച്രിതാം 
& 

രാജ സേരഥാമിഡേ രാജടൂഷാംസരസ്വതിം ന് 

രാജരാജേശ്പരിയായി രാജരാജവൃജിതയായി രാജഹംസവാഫയയായ। സ്മി 

കളോടുകൂടിയവളായിരിക്കന സരബ്വതിയേ ഞാള് വനിക്കുന്നു, 

കപി പുള ര്ക്ം 

വയ കയ്യ 



വാഗിശീസുലം ൧൫ 

വേദാന്താധീഗതാ ത്ഥായാ നാദാതി തസ്വതൂപിണി 

മോദാത്മികാ ച സാ പായാല് ശ്രിദാ മാം ശ്രീസരസ്വരി ഥാ 

വേദാന്ത 3വദ്യയായി നാദബ്രഹ്മത്തേയും കുവിഞ്ഞവളായി മോദഃസ്വ(ൂപിണിയാ 

യി ശ്രിദയായിഭിക്കുന്ന സാസ്വതി എന്നെ രക്ഷിമക്കണമേ. 

ശ്രീ സരസ്വയിപ്രാത്ഥനാശതകാ സം വൃണ്ണ്ാഃ 

-_-ടടോടുകാ.... 

൯. വാഗിശീസുവം. 

അമലകമലാധിവാസിനി മന൯സോവൈമല്യദായിയി മശോമ്ത്തേ! 

സുന്ദരഗാത്രി സുശിലേ തവചരണാംഭോരുഹം നമാഥി സദാ ൧ 
നിമ്മപമായ [വെളൃത്ത] മാ മരപ്പ) പില് വസി ന്നവ ൭81 മനസ്സിന്നു ഉള്ള രജ 

സൂമോഥഗുണങ്ങളാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ നിക്കി പരിശുദ്ധിയെ നല്ലന്നവളേ! ഭക്തന്മാരുടെ 
മനസ്സിനെ അറിയുന്നവളേ! അഴകുള്ള ദേഹ മുള്ളവമളേ। നിന്െറ കാരികളാരുന്ന അസ്ലു 
ങ്ങളെ ഞാന് സദാ വണങഞ്ങുന്നു. 

അചലാത്മജാചദൂഗ്ലാ കമലാ ഭ്രിപുരേതിഭേദിതാ ജഗതി 
യാ സാ ത്വമേവ വാചാമീശ്വരിസവാത്മനാംപ്രസീദ മമ ൨ 
പാധ്യതി ദുഗ്ലാട[ നല്ല ബലമായ കോട്ടയുള്ള വരം അലല്ലങ്കില് ഒുടഖേനാപിഗന്തുമ 

ശ്യാമ ഗ്ഗാ-ദു8ഖച്ചെട്ടം പ്രാപിശാന് കഴിയാത്തവാം] കമലാംത ാമരപ്പു കയ്യിചുള്ളവറം 
അല്ലെങ്കില് കാവിഷ്ണുംഅലതിഭഷയതീതി-വിഷ്കണ്ണവി നെ അലങ്കരിക്ക ന്നവാം ത്രിപുരാംമൂ 
ന്നു പുരങ്ങ ൭. 88 വാം [ത്രിപുരാശമബ്ലാത്ഥത്തെ ഐംകാരബിജാത്ഥനി രൂപണത്തില് പഠ 
ഞ്ഞിരിക്കയാല് ഇവിടെ വിണ്ടും പറയുന്നില്ല] എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തില് ഭേദിച്ചിരി 
ക്ടന്നവറം ഏവ? അവ നി തന്നെ ഹേ സവ്വാത്മാക്കളുടെ [ ജിധികളാകന്ന മനു 
ഷ്യയരുടോ]യും വാക്കുകളുടെ ഈശ്വരി എനിക്കു പ്രസാദിക്ചാലും, 

തച്ചരണാംഭോരുഹയോട$പ്രണാമഹി പു നര്ദ്വിജാതിരപി 
ദൂയാദനേഡമൂകസ്്വല്ഭ്തോ ദേധിസവക്തം, ൩. 
നിണ്െറ പാദാംദോതഹങ്ങളില് നമസ്തൂരിക്കാത്തവന് പിന്ന രണാം ജനന 

ത്തോടുകൂടിയവന് (ബ്രാഫമണ൯) ആയിരുന്നാലും ചെവിയും വാക്കും ഇല്ലാത്അവനാകുംം 
എന്നാല്നിന്നില് ഭക്തിയുള്ളവനോ? സവ്യത്തേയും അറിയുന്നവനാകം. 

മുലാധാരമുഖോല്ഗതബീസതന്തുനിഭപ്രഭാപ്രഭാവതയാ 
വിഷൃതലിപിവ്യാതാഹിതമുഖകരചരണാദിദകേ പ്രസിദ മമ. രഃ 

: മുലാധാരത്തി നെറ മുഖത്തിങ്കല് നിന്നു മേല്ലോട്ടപുഠപ്പെട്ട് താമരനൂലിനോടു സ 
ദുശിയായ പ്രഭയാടും പ്രദാധധത്തോട്ടം വ്യാപിച്ചതായ അക്ഷരസമൂഹങ്ങ ളെ ക്കൊണ്ടു ഗു 
ണിതങ്ങളായ മുഖാ കൈകാൽ മുതലായ അരഗങ്ങ *8ടുംകൂടിയചളേ! എ ക് പ്രസം 
ദിക്കേണ മമ. 1 



ന്റ് സുവരത്നമാലാ 

ലദ്തധോമൂതവദ ുനിയതമനീവ ടു്റീതേ പിദയാഗീ സ്റ്റ! 

സിദ്്ിതികരണദൂരേവമ്മ്റ്റയിതുംദേഹിദേവിസാമത്വ്ും. ൫ 

അക്ഷരങ്ങളാകുന്ന ശദീറത്തോടുകൂടിയവഃള! [സരസ്വതിയുടെ ശരീരാഭാഅ 

കപരങ്ങള്ലാകുന്നു. പഞ്ചാശദവണ്ുഃഭഴഭെവ'ഹിയവദനുദോ$ പാദയുക്കുക്ഷി വക്ഷോദേ 

ഹാംഭാസ്വർര്കപ്ദ്ദാംര
ശിയുയമകടാ: ത്രീ ഷേ ണാഹസുപത്തെ? എന്നു ഭാഠതിമന്ത്ര 

ത്തിയ ധ്വാനശ്ലോകാത്ഥമാകുന്നു.] ശുദ്ധജലത്തിന്െറ നിഠമള്ള വളേ!യോഗിരശ്രേഷ്ടന്മാ 

രാല് പോലും നിശ്ചയമായി വൂദ്നിഭച്ചൈ ടാ ത്തവളേ! ടുണ്ണി ധികെ ദുരെയാദഒന്നവ3ളേ! 

ഹേ ദേവി! നിന്നെ വമി ന്നതിന്നു എനിക്കു സാമത്ഥയത്തെത്തന്നാലും. 

സ സുരാസുരമൌലിലസന്മണിപ്പഭാദിപിതാം ഘ്വീനളീനയു ഗേ! 

സകംലാഗമസ്വരൂപേ! സദ്യേശവരി' സന്നിധിംവിധേഹിമയി. ൬ 

ദേവന്മാരോട്ടകൂടിയ അസുരന്മാരുടെ കിഠിടങ്ങളില് ശോഭിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെ 

പ്രഭമകാണ്ട പ്രകാശിപ്പിദപ്പ്ട്ട പാദങ്ങളാകുന്ന രണ്ടു യാമരപപ്പൂക്കളോടുകൂടിയവളേ! 

സകലാഗമങ്ങമുരടയും രൂപത്തോടു മുടിയവ8ള.! എല്ലാവതടയും ഈശ്വരി! എന്നില് 

അടുപ്പത്തെ [ദഖച്ലയൊത്തന്നാലും. [ത്തഗമംത്ൃഥമം ശിവവക് ത്രേഭ്യോഗതഞ്ചഗി 

രജാമുഃഖ മയം ഗ്രിധാസുദേഖസ്ധൂ തസ്താദാശഗമ ഉ്യര്ത. എന്നയിനാല് ശിവനൊ അ 

ഞ്ചു മുഖങ്ങളില് നിന്നു പുറഴപ്പട്ടതുാ പാവ്യമിയുമെ മുഖത്തു പ്രദവശിച്ചതും [കേട്ടതും 

എന്നത്ഥ.] ശ്രീവിഷ്ണ്ണുവിഷൊ അഭിപ്പായമായതും ഏതാ അതു തആഗമമാകുന്നു. പൂജാ 

വിധികള ടങ്ങിയ മന്ത്രശാസ്രും എന്നത്ഥം. ആഗമങ്ങം ൨൮ ആകുന്നു. വിസ്മാരഭയത്താ 

ല് പേര്പറയുന്നില്ല. 

| | പുസുകജപപടഹസ്നേ! വരദാഭയചിഹാചചാരുബാഫുലതേ! 

ക൪ ഏരാമലദേഹേ! വാഗിശ്വരി' ശോധയാശുമമച്േതുഃ. ൭ 

പുസൂകം-പാവ്ൃയഗ സ്ഥം ജുപ്പടംംജപ്പമാലയെ മായ്ക്കുന്ന തിനു 38 ഉഠധവയോടു 

കൂടിയ കൈകളുള്ളവാള! വരദം അഭയം എന്നു രണ്ടു മുദ്രകളെ ക്കൊണ്ടു അടയാളപ്പെട്ട 

മനോഹരങ്ങളായിരി ഒന്ന മുഴം കൈകഃളാടുകുടിയവാള! കരപൂരപോലെ നിമ്മലമാ 

യ ദേഹത്തോടുകൂടിയവളേ! വാദ ള.ടെ ഈശ്വര! വേഗത്തില് എന്െറ മനസ്റ്റിനെ 

ശോധിച്ചാലും. 

ക്ഷൌമാംബരപരിധാനേ! മു തോമണിടടൂഷണേ! മുദാവാസേ! 

സ്വിതച ികാവികാസിതമുഖേന്ദുബിംബേംബികേപ്രസിദൃമമ. വു 

പട്ടുവം ധരിച്ചുവമ%േ! മുത്തുമണികടെക്കൊണ്ടു 8 തആഭരണങ്ങളുള്ളവളേ! സ 

ന്തോഷത്തിളന്റ ഇരിപ്പുടമായവലേ! പുഞ്ചിരിയാകുന്ന ചന്ന'ക കൊണ്ടു പ്രകാ 

ശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഖമായ ചന്ദ്രി ംബ മുള്ളവളേ! സറ്ലപ്രപഞ്ച അമു. മും മാതാവേ! 

നിക്കു പ്രസാദിച്ചാലും. 
ൽ 

വിദ്യാതൂപേവിദ്യ്യാ നാശിനിചിദ്യോതിതേന്തരാ ത്മവിദാം 

ഗര്ദ്ദൈ ു പദ്യൂജാതൈരാദ്ദയ൪മുനിഭിഃ സ്തൂതേപ്രസി ദ മമ. ൯ 
കി 



വാഗിശിസൂവം ൧൭ 

വിദ്യയായ രൂപമുള്ള വള! അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്ന൨ളേ! ഇവിടെ വിദ്യയെ 

ന്നതു മുലപ്രകൃതിക്കു ബ്രഹ്മത്തിങ്കള് അന്തറമുഖയായ അവസ്ഥയാകുന്നു. അതു കേവലം 

തുരിയമാകുന്നു. അപ്പോം സുഷ്ട്്യാദികളായ പഞ്ചകൃതു, ങ്ങ ഭവിക്കുന്നി ല്ലാ. ”അന്തര്മു 

ഖാതുയാ വസ്ഥാ വിദ്യാ സൈവ പ്രകിത്തിതാ ബഹര്മുഖാതയാ വസ്ഥാതമശ്ശര്ബ്ദനസോ 

ച്യതേ?? എന്നു ദേവീഭാഗവയം. അതുതന്നെ ബഹി൪മുഖയാകമ്പോ?ം അതിന്നു മ 

അജ്ഞാനം അവിദ്യാ എന്നു പയ്യായങ്ങളുാകുന്നു. ബഹ ര്മുഖയാകുമ്പോരം സ്ൃഷ്ടച്ചാദ 

കളു.ണ്ടാകുന്നു ജ്ഞായികടു.ടെ ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കുന്നവളേ! പദ്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഗ 

ദ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആല്യന്മാരായ മുനികള്ളാല് നമൃതിക്കല്ലെട്ടവള്ലേ! എന്നില് പ്രസാദിച്ചാ 

ലും. ഗദ്യപല്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണം വൃത്തശാ സ്ൂുമാകയാല് ഇവിടെ പറയുന്ന ല്ല. 

ര്രിമുഖിത്രയിസ്വതൂപേ ത്രിപ്യരേ ത്രിദശാഭിവന്ദിതാംഫ്ലിയുഗേ 
ി ർ ടൂ 

ത്രീക്ഷണവിലസിതവകത്രേ ത്ര മൃത്തിമൂലാത്മികേപ്രസിദമമ. ചാ 

] 
മൂന്നു മുഖങ്ങ ഏു.ള്ളവദഒ! ഇവിടെ മുഖശമ്മൃത്തിന്നു് അഅത്ഥം ബെഹുലമാകുന്നു. അത 

നാര സത്വരജസുമോഗുണങ്ങളാകുന്ന മുന്നു പ്രഠരംഭങ്ങളോടുകൂടിയവരം എന്നോ? ഉദാ 

ത്തന്േദാത്ത സ്വരിതങ്ങള കുന്ന മൂന്നു ശബ്ദങ്ങളു വരം എന്നോ? അത്ഥം വരുന്നതാണു”. 

“മുഖം നിസ്രരദണവഷ മത്രപ്രാരാഭോപായഃയാ റപ്ധിസ ന്ധ്യന്തരേനാടകാടേ$ ശബ്ലേപി 

ചനപുംസകം” എന്നു മേദിനി. ജഗ്യജസ്സാമങ്ങളാകുന്ന മുന്നു വേദങ്ങളുടെ സ്വരൂപ 

ത്തോടുകൂടിയവരളേ! ത്രിപുര! ത്രിദശന്മാരാൽ വണങ്ങല്പെട്ട രണ്ട കാലുകളോടുകൂടിയവ 

ളേ! (ത്രിദശ-൩൧ എന്നും ൩൦ വയസ്സുള്ളവ൪ കേ൨ക) അലല്ലെങ്കില് ദശം വസ്ഥാ 

ബാല്യം ഭകൌമാരം യൌവനം എന്നതില് മുന്നാമഃത്തതായ നിത്യരയാവനമുള്ളവ൪ എ 
ി ടു 

നുമാഡാം. രണ്ടുധിധത്തിലും ഒരേ അത്ഥംതന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നു. മൂന്നു കണ്ണുകരം കൊണ്ട 

ശോഭിക്കുന്ന മുഖമുള്ള വാള! വിക്കു ബുഫമശേശപന്മാരായ മുന്നു ദേവന്മാരുടേയും ആ 

കാ: ള്ള വളേ! മുല ത്(യില്നിന്നും സത്ത്വാത്മകനായ വിവഷ്വു 
ദികാ:ണമായ (രൂപമുഷ്മവധ്ല! മൃ പ്രമു ക്ൃവം 

അധങ്കസിന്നു ര3ജാഗനോത്മകനായ ബ്രഹ്മാവും അവങ്കയനിന്നു തമോഗുണോത്മകനായ 

രുദ്രനും ഉണ്ടായി എന്നു പുരാണപ്രുസ്ദ്ധിയാകുന്നു. (സ്വയംഭവാമഹാമായാസാക്ഷ:ല് 
ടം കു ലം റ് ന 

ബ്രഹ്മ പതി വൃതാ ആദ്യന്തരഹ യാനിത്വധപ്രപ.ഞ്ചൈകപ്രസുസ്സവയം. സരഫ്മാണം വ ഷമി 

ശാനമിന്ദ്രാദിന് ലോകപാലകാന് ഞദി യ്യാദിഖസുംശ്ചൈവ പ്രാസൂയ സവയ മേവസാ. 

സവ്വേബ്രഹ്മാദ 2യാദേവാ$ പ്രണാമോചുദ പരസ്പരം ഹേമാഴസ്സവ്യര്ലാകാനാമസ്താ ഉ ശി 

ശുഭിസൂവ കരണിയംമി മു ബ്രുഹ 'കൃപയാപര3ദവര്ത എന്നു ശിവജ്ഞാനദീപ്പകാ) ഹേ 

ദേച്! എനി കഒ വ്ര സാഭിച്ചാലു:. 

ചേദാത്മികേനിരു മതജ്യോതി ്യാകരണകല്ലശിക്ഷാഭിഃ 
റു ൭ റു ച സഛന്ദോഭിസ്സന്നതമ്യഛഏൂഷഡ ംഗേവിഷ്േപ്രസിദമമ. ഥഥ 

വേദമാകുന്ന ശരീരമുള്ളവളേ.! നിരുക്തം, ജ്യോതിഷം, വ്യാകരണം, കല്പം, ശിക്ഷ, 

ഛന്ദസ്സ് ഇവകൊണ്ടു എപ്പഴും ക്ട പുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷഡംഗങ്ങളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയ 

അളോടുകൂടിയവ3ള! ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങറം ശ്രോത്രതവക ചക്ഷു൪ജിഹവം ഫ്രാണങ്ങളാ 

കുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം മനസ്സാകുന്ന. അതിന്നു” അന്തരിന്ദ്രിയം എന്നു പേരാകുന്നു. 

മുറവള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളു.ടെ മുഖവും വൃത്തിയും പൃറത്തേഷ്ക്ായതി നാല് അവസ്ത ബാദഹ്യന്ദ്രി 

യങ്ങാം എന്നു പേ. യവിടെ വേദാത്മിമക എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വേദശാസ്പങ്ങളു. 

ട്ടെ രൂപമത്ത സംമക്ഷപി ലു പായുന്നു. ധദ്മബ്രഷ്മ പ്രതിപാദകമായും അപെരരുഷേയ 



വ സൂവരത്നമാലാ 

മായും വ്രമാനെമായും ഇരിക്കുന്ന വാക്യമാകുന്നു വേദം. അതു മത്ത്രമെന്നും ബ്രാഹ്മണ 

ന്നും ണ്ടുവിധമാണു . മന്ത്രമെന്നതു” അനുഷ്മിക്കുന്നതിന്നു ഹേതുവായ ദ്രവ്യം ദേവത ഇ 
വയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മാണു്. അതു പ്്ക് യജുസ്സ സാമം എന്നു മൂന്നുവിധം. പാദ 

ങ്ഭളില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഗായത്രപ്യാദ് ഛന്ദോവിശ പ്യങ്ങളാണു ജകം. അവതന്നെ 
അഗ്നിമിഭലേപൃരോഹ തം എന്നാദിയായ ഗിത।വിശിഷ്യങ്ങളാണു സാമങ്ങാം. ഈ രണ്ടുവ 
കര്യോടും വിലക്ഷണമാണു യജുസ്സ് . ത. ഗ്നിനാഗ്നിീന്വ ഹരേല് ഇത്യാദി സ;.ബോധന 

രൂപങ്ങ മായിപ്പഠയപപ്പട്ടവയാണു മന്ത്രങ്ങം. എങ്കിലും അവ യജസ്സില് അന്തര് ഭൂതങ്ങ 
കുന്നു. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണം, വിധിരൂപം, അത്ഥവാദരൂപം ത൪ുഭയവിലക്ഷണരൂപം 
ഇങ്ങിനെ മുന്നുപ്രകാരമാ കുന്നു. അതില് ശബ്ദഭാവനയാണു വിധി എന്നു ഭാട്ടന്മാരും നി 

യോഗ്മാണു വിധിയെന്ന പ്രഭാകരന്മാരും ഇഷ്ടസാധനതയാണ വിധിയെന്നു താക്കിക 

ന്മാരും പറയുന്നു. ഏഎല്ലാവിശിയും ഉല്പത്തി അധികാരം, വിനിയോഗം, പ്രയോഗം എ 

ന്ന മേദത്തോടുകൂടി നാലു വിധമാകുന്നു. ദേവതാകമ്മസ്വരൂപമാത്രമായതു” ഉല്ലത്തിവി 

ധിയും, അതുതന്നെ യാഗാദിയുടെ ഫചസംബന്ധബാധകമായ് ട്ട് അധികാരവിധിയും, 
ദള് പൃ്ട്നുമാ സാഭ്യാം സ്വഗ്ലുകാമോയജമത എന്നം ദിയായിട്ട് അംഗസംബന്ധബോധക 
മായതു വിനിദയോഗവധിധ യും, വ്രീഹഭിയ്യജേത സമിധോയജതിത്യാദി സാംഗപ്രധാന 
കമ്മപ്രയോ൭ഗെക്യമായിട്ട് തആവ്യത്തെ വിധിതൂയത്തോടു ചേനിരിക്കുന്നതു പ്രയോഗവി 
ധിയും ആകുന്നു. ഏന്നാല് അതു ശ്രൌതമമന്ന് ഒരു പക്ഷക്കാരും കാല്ലപ്യമെന്നു മറെഠാരു 
പക്ഷ രാരും ഉണ്ടു. കമ്മസ്വരൂപം രണ്ടുവിധമാണു . ഗുണകമ്മം, അത്ഥകമ്മം, എന്നു. 

ക്രതുകാരന്മാരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കന്നതു ഗുണകമ്മവും അതു ഉല്പത്തി, ആപ്പി, വിക്ടതി 
സംസ് കൃതി എന്നു നാലുവിധവും ആകുന്നു. വസത്തേബ്യാഹ്മദ ണാഗ്നീന് ആദധിതയുയയാ 

തക്ഷയി എന്നാദിയായിട്ടു തക്ഷണാദി കൊണ്ട സം സ്ലാരശേഷവി ഷ്ടം ഉല്ലത്തിയാക 

നു. സ്വാദ്ധ്യായാരഭ്ധ്യതവ്യഃ ഗാംപയോദോശ്ധി എന്നാദിയായി അഭ്ധച്യയനദേഹ 

നാദികളെ.ക്കൊണ്ട' അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാഭ്ധ്യായപയഃപ്രാപ്യിതന്നെ അപ്പിയാകുന്നതു്. 

സോമമട് ഷുദണോതിവ്വീഫിന വഹന്മി ആജ്യം വിലാപയതി എന്നാദിയായ് അടിഷവം 
അവഘാതഠം വിലാപനം ജവകളെക്കൊണ്ടു സോമാദികള.ടെ വികാരം വികൃതിയാകുന്നു, 
വ്രിഹി൯ച്രാ ക്ഷത ൨ ത്ഭ്യവേക്ഷത എന്നാദിയായി മപ്രാക്ഷണാഃവക്ഷണാദ കളെ ഒരൊ 

ണ്ട ബ്ര്രാഹ്മാദിദ്രവ്യങ്ങളു.ഭടെ സംസ്ത്രാരം സംസ് കൃതിയാകുന്നു. എന്നാലും അംഗതന്നെ, 
അപ്രകാരംതന്നെ ക്രതുകാരന്മാരെ അശ്രയില്താണ് അത്ഥകമ്ധവും അതു് അംഗം, വ്ര 

ധാനം, അന്യാത്ഥമാഗം, അനന്പാത്ഥം, പ്രധാനം എന്നു നാലുധിധമാണു്. അംഗവും 

സന്നിപത്യോപകാരകം ആരാഃപകാരകം എന്നു രണ്ടുവിധമാണു. പ്രധാനസ്വരൂപ 
നിവ്യാഹകമാണു് ആദ്യത്തേതു. അവഫനനയപ്രോ ക്ഷണാദിഫദലാപകാരിയാണു രണ്ടാ 
മത്തേതു. ഇങ്ങിനെ സംലൃ്ല്ാംഗസംയുക്തവ!ധ!യാണു വ്രകൃൂയി. വികലാംഗസ്സംയു 
ക്തവിധ യാണു വികൃയി. ഈ രണ്ടിന്നും വിലക്ഷണമായ വിധിയാണ ദദ്വീഹോമം. 
ഇ പ്രകാരം മറവള്ളതിനേയ്യം ഉഭഹിച്ചുകൊള്ളണം, പ്രാശ സ്യം, നിന്ദാ ഇവയില്നിന്ന് 

അന്യമായ വിധ 'ശേഷമത്താടുകൂട യ വാക്യമാണു അത്ഥവാദം. അതു ഗുണവാദം, അനു 
വാദം, ഭൂതാത്ഥവാദം എന്നു മുന്നുവ ധംം പ്രമാണധഭടങ്ങംക്കു വിരുദ്ധമായ അത്ഥത്തെ 

ബോധി പ്പ്ിക്കുന്നമാണു ഗുണവ ദം. പ്രമാണദേഭങ്ങാം ക്ട പ്രാപയമായിട്ടുള്ള അത്ഥത്തെ 

ബോധിച്ചിക്കുന്നതാബം് അനുവാദം. പ്രമാണാത്തരങ്ങരം ൫ വിരോധംകൂടാതെയുള്ള * 

അത്ഥബോധകമാന്നു ദ്ൂയാത്ഥവാദം ശ്ലോകം (വിരോധോഗുണവാഭസ്സ്്യാദനുവാദോവ 
ധാരിമേ ഭഉതാത്ഥവാദസുദ്ധാനാദത്ഥവാഭസ്ത്രിധാമത$) ഇവിടെ മൂന്നുവി ധങ്ങളായ അത്ഥ 



വാഗിശിസൂവം ൧൯ 

വാദങ്ങറംക്കം വിധി ന്മൂത!പരത്വം സമാനമാകുന്നു. എങ്കിലും ഭൂതാത്ഥവാദങ്ങംക്കു 

സ്വാത്ഥത്തില് തന്നെയാണു പ്രാമാണ്യം ഭവിക്കുന്നത്. ദേവതാധികരണന്യായംഹേതു 

വായിട്ടു അബ്ചാധിതമായി ജഞ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന അത്ഥത്തി ന്െറ ജത്താപകത്വം തന്നെയാ 

കുന്നു പ്രാമാണ്യം. അതു ബാധി തവിഷയ ത്വം കൊണ്ടും ജഞാപകത്വംകൊണ്ടുമല്ലാ (ഗുണ 

വാദാനുവാദതങ്ങള്൭ട) താല്ലയ്യരഹിതമായ ട്ടതാത്ഥവാദത്തന്നു ഒഭത്സഗ്ഗികമായ പ്രമാ 

ണ്വം ഫയിക്കപ്പെടുന്നതല്ലം ഇപ്പകാരം അത്ഥവാദം നിരൂപി തമായി. വിഭ്ധ്യത്ഥവാദ 

അം എന്ന രണ്ടന്നും വിലകഷ ണമാകുന്നു വേദാന്തലാക്യം. അതു് അറിയാത്തതിനെ അറി 

യിക്കുന്നതില് ഉള്ള അനുഷ്യാനത്ത।ഒ൯ഠ അപ്രരതിപാദകത്വം ഹേതുവായിട്ടു വിധിയല്ല. 

പിന്നമയാ തങ്കല് നിന്നു പരുഷാത്ഥപ രമാനന്ദ സകലധിധികളേയും അന്തഃകരണ ശമി 

ദ്വാരാസ്വശേഷതയേ ആപാദി ജ്ഞാനാത്മകമായ സ്വാത്ഥമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിങ്കുല് 

ഉള്ള ഉപക്രമോപസംധാരാദിഷ ഡ്വ ധ താല്ലയ്യലിംഗത്വം കൊണ്ട തനിയെ പ്രമാണഭ്ൂ 

തങ്ങളുയി രിക്കുന്നതറയിട്ട് ഭവിക്കുന്നു, അതിനാല് അന്യ ശേഷത്വാഭാവം ഹേതുവായിട്ടു 

അതു അത്ഥവാദവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടിന്നും വില ക്ഷണംതന്നെയാകുന്നു വേദാന്തം. 

അതും ചിലേടത്തു അജ്ഞത തജ്ഞാപ കത്വമാത്രത്താല് വിധ യെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വി 

ധിപ രഹിതമായ പ്രമാണവാകയത്വൌ ചിലേടത്തു ടൂതാത്ഥവാഭം എന്നു വ്യവഹരിക്ക 

പ്പെടുന്നു എന്നുരദാഷമല്ല. ങ്ങിനെ ത്രിവധമായ ബ്രാഹ്മണം നിരൂപിക്കപ്പെട്ട. ഇപ്രകാ 

രഠതന്നെ കമ്മകാണ്ഡബ്ബഹ്മകാണ്ഡാത്മകമായ 2മവദം ധമ്മാത്ഥകമാമാക്ഷാഹതവാകു 

ന്നു. അതു പ്രായാഗത്രയ. കൊണ്ടു യജ്ഞ ിവ്വഹ :ത്ഥമായിട്ട ടക യജുസ് സാമാ എന്ന 

ഭേദഃത്താടെ ഭിന്നമാമുന്നു. അവിടെ ധഹാത്രപ്പഃയോഥ അരം ഉടർ൧ദം കൊണ്ടും ആദ്ധ്വയ്ു 

വപ്രദയാഗങ്ങരം യജുഃവദംട്കൊണ്ടും ഭരല്ഥാത്ര പ്രരയോഗങ്ങം സാമമവദംകൊണ്ടുംഭധി 

ക്കുന്നു. ഇയില് ബ്രഹ്മയജ ൧ പുയോഗങ്ങം അന്തര്ടടതങ്ങളാകുന്ത. അഥവര്വദം എന്നതു" 

യജ്ഞത്തിന്നു അനുപയുക്തമാകുന്നു. അതു ശ്രന്ത്ിമം പൌഷ്ടികം ആഭിചാരികാ മുതലാ 

യ കമ്മങ്ങളെ പ്രയിപാദിക്കുന്ന മറകയാല് അത്യന്തം വിലക്ഷണംയന്നെ. ഇങ്ങിനെയുള്ള 

പ്രവചനഭേദം ഹേതു വായ വായിട്ടു വേദംതോവം അനേകശാഖകഠം മിന്നങ്ങളായിരി 

ക്കുന്നു. ഏവംപ്രകാരം കമ്മകാണ്ഡത്തിങ്കദല വ്യാപാരദഭേദം കൊണ്ടു്” സമലര്വദശാഖ 

കഠംക്കും ഉള ഏകരൂപത്വംതന്നെയാണു് ബ്രപ്മകാണ്ഡം. ഇങ്ങിനെ ഡാലു വേദങ്ങള്. 

ടെയും പ്രദയാജനദഭദം സിരൂചിക്കപ്പട്ടു. ഇനി അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠയുന്നു. ഉ 

ദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം, ഫ്രസ്വം, ദിരഘം, പ്ലൂതം, എന്നാദിയായ വിശിഷ്ടസ്വ 

രങ്ങളു.ടയും വ്യഞ്ജനാത്മകമായ വണ്റ്റോച്ചാരങ്ങളു.ഭടയും വിശേഷജ്ഞാനമാകുന്നു ശി 

ക്ഷയുടെ പ്രയോജനം. അയില്ലാതെയരന്നാല് മന്ത്രങ്ങാക്കു' അനത്ഥഫല മുണ്ടറകുംം (മ 
ത്ത്രോഹിനഃസ്വരതോ വള്സ്ുതേോവാമിത്ഥ്യാപ്രയുക്യോനതമത്ഥമാഹസവാഗ്പള്രോയ ജമാ 

ന. ഹി നസ്മിയഥേന്ദ്രശത്ര,ഃ സ്വരതോപരാധാല്.) ഏന്നു വേദവാക്യം. ഇവീടെ ശി 
ക്ഷയെന്നത സവര്ധഖദസാധാരണിയാകുന്നു. അഥശി ക്ഷാംപ്രവക്ഷ്യാമി എന്നു തുട 

ങ്ങിട്ടു പഞ്ചഖണ്ഡാത്മികയും പാണിനിയാല് പ്രകാരിതയും ആകുന്നു. ശിക്ഷകം ധേ 

ദശാഖതോഠം ഭിന്നങ്ങളാ കന്ധ. അവയ്ക്കു് പ്രാതിശങ്ങഠം എന്നു പേ൪. ഈ പ്രാതിശങ്ങാം 

വേറെയുള്ള മുനികളാല് പ്രദശയങ്ങളാണു . ഇ പ്ുകാരമുള്ള വൈദികപദങ്ങളുടെ സാധു 

തവജ്ഞാനം൭കാണ്ടള്ള ഈഹാദിയാകുന്നു വ്യാകരണത്തിനെൌ പ്രയോജനം, അതു വൃദ്ധി 

രാദൈച്' എന്നു തൂടങ്ങിട്ട എട്ടദ്ധ്യായങ്ങ മളക ടി മരഹശ്വര പ്രസാദം ലഭിച്ച പാണി 

നിയാല്ത്തന്നെ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പാണി നിസ ത്രങ്ങാംക്കു കാത്യായനമുനി, വാ 

ത്തികത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്നു മേലായിട്ടു പതഞ്ജുലി മുന! മഹാഭാഷ്യ ത്തെയും ഉണ്ടാ 



൨ഠ സൂവരത്നമാലാ 

ക്കി. അതിനാല് ഇതുതന്നെയാണു ത്രി മുനി വ്യറകരണമായ വേദാംഗ. ഇതു മഹേശ്വ 
രമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാല് കെൌമാരാദിധ്യാകരണങ്ങാം വേദാംഗങ്ങ 
ഉല്ലാ. അവയില് ലെരകിക പ്രയോഗങ്ങളുടെ ജ്ഞാനംമാ ത്രമേ ഭവിക്കുന്നൊള്ള. ഇങ്ങി 
൫ന ശിക്ഷാവ്യാകരണത്മ ടെ ക്കൊണ്ടു വർസ്ന്സോച്ചാര ണത്തിങ്കലും പദ സാധുത്വത്തിങ്കലും 
അഠിയപ്പെട്ടി രിക്കുന്ന വൈദികമന്ത്ര പദങ്ങ ളടെ അത്ഥജ്ഞാനാകാം കയില് തല്ലാഭത്തി 
ന്നായി ക്കൊണ്ടു യാന്യനാല് സമാമ്ലായര് സമാക്ലാതഃ സവ്യ്യാഖ്യാതവ്യ എന്നു തുടങ്ങീട്ടു 
പന്ത്രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളാടുകൂടിയ നിരുക്തം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട. അതില് നാമം, അഖ്യ്യാതംം 
നിപാതം, ഉ.പസഗ്ലും എന്നു നാലുവക പദങ്ങളെ. നിരൂപിച്ചിട്ടു വൈദികമന്ത്രപദങ്ങ 
ളുടെ അത്ഥം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മന്ത്രങ്ങാക്കു അനുഷ്ഠി ക്കേണ്ടുന്ന അത്ഥത്തെ പ്രകാശി 
ക്കുന്ന മാഗ്ലര്ത്തോടുകൂടിത്തന്നെയുള്ള കരണത്വം കൊണ്ടും പദാത്ഥജ്ഞാനാധിനതവകൊ 
ണ്ടുംവാക്യാത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നും മന്ത്രങ്ങളിലിരി ഭന്ന പദങ്ങളുടെ അത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നും 
നിരുക്തം അവശ്യം അപേക്ഷിതമാകുന്നു. നിരുക്തമില്ലെങ്കില് അനുഷ്ഠാനം സംഭവി 
ക്കയില്ല. സൃരണ്വയവജദരിതുത്ഥദിതുനേ എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള അയിടു രൂഹങ്ങ ളായി ഇരിക്കു 
ന്ന പദങ്ങരാക്ക് മഴററാരു പ്രകാരത്തില് അത്ഥജ്ഞാനത്തിന്െറ അസംഭവം നിരുക്തം 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ നിഖണ്ഡുക്കളും വൈ ദികദ്രവ്യ ദേവതാത്മകങ്ങളായ 
പദങ്ങളുടെ പയ്യായശമസ്ജലാത്മകങ്ങളായിട്ടു നിരുക്തത്തിങ്കല് അന്തര്ഭിക്കുന്നു. അവിടെ 
യ്യാ യ്ഘണ്ഡു, പഞ്ചാഭ്ധ്യായാത്മക മായിട്ടു യാസ്ത്രനാല് ഉണ്ടാക്ക പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇ 
പ്രകാരം ട്ടങ്ങ് മത്ത്രങ്ങ ളുടെ പാദങ്ങളില് ബന്ധിച്ചിരികകന്നെ ഛന്ദാവിശേഷങ്ങളുടെ 
വിശിഷ്ടരതവം ഹേതുവായിട്ടു അവയെ അറിയാതിരുന്നാലുള്ള നിന്ദാശ്രവണംകൊണ്ടു , 
ഛരന്ദാധി ശേഷങ്ങാം ക്ഒള്ള ഹേതുവേയും അവമയ അനുഷ്മിരക്കണ്ടുന്ന വിധിയേയും, 
ത്തറി വാനായിക്കൊണ്ടുള്ള തആഗ്രഹനി വൃത്തിക്കായിട്ടു' ധീ ശ്രി സ്റ്റീം എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള 
എട്ട ്്യായങ്ങ ളോടുക്ൂടിയ ഛന്ദോവി വൃത്തിയെ പിംഗലന് ഉണ്ടാക്കി. അയിരി, അഥചൊൌൌ 
കികംം എന്നു” അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായ അദ്ധ്യായ ത്രയം കൊണ്ടു് ഗായത്രി, ഉ.്്ിക് 
അനുഷ്ടുപ, ബൃഹതി, പങ്ങ് ക്തി, ത്രിഷ ടുപ്, ജഗതി എന്ന എഴു ഛന്ദസ്സകാം മുഴുവ 
നും അന്തരഭഭേദരത്തോടുകൂടി നിതൂപിക്കപ്പെട്ട. അഥലൌകികം എന്നു തുടങ്ങിട്ട് അ 

ഞ്ചദ്ധ്യായം കൊണ്ട പുരാണേഷിഹാസാദികളില് ഉപയോഗമുള്ള ലൌകികഛന്ദസ്സക 
ളെ നിരൂപിച്ചു. വ്യാകരണത്തിങ്കല് ലൌകി കപദങ്ങളു.ടെ നിരൂപണം എങ്ങിനേ 

യൊ അപ്പകം വൈദികകമ്മാംഗമായ ദേശം, കാലം ഇവയുടെ ജ്ഞാനത്തി നായിക്കൊ 
ണ്ട് ആദിയ്യനാലും ഗശ്ശാദികളാലും ജ്യോത'ഷം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അതു ബഹുവിധമാകുന്നു. 
ഇപ്രകാരം വേദശാഖകളുടെ അന്തരിയഗുണങ്ങളുടെ ഉ.പസംഹാരത്തോടുകൂടി വൈദ 

കാനുഷ്യാനക്രമവി ശേഷ ജ്ഞാനത്തിന്നായിക്കൊണ്ടള്ളവയാകുന്നു കല്ലസൂ തൂങ്ങാം. അവ 
യും പ്രരയാഗ തൂരയടേദം കൊണ്ട മൂന്നുവിധമാകുന്നു. അവയില് ചഛൌത്ര പ്ര ദയാഗപ്രത॥ 
പാദങ്ങളെ ആശ്വലായന സാംഖ്യായനാഭികമം ഉണ്ടാക്കി. അദ്ധ്വയ്യവ പ്രയോഗപ്ര 
തിചാറദകങ്ങളെ ബൌധായഠരാപസുംബ കാത്യായനാദികളുണ്ടക്കി.ഒരല് ഗാത്രപ്രദയാ 
ഗപ്രതിപാദങ്ങളെ ലാട്യായ നദ്രാഹ്യായണാദികരം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്രകാരം വേത്തി 
൪െഠ ആറംഗങ്ങളു.ടെ ഉല്ലത്തിയേയും പ്രമയോജനത്തേയും സംക്ഷേപിച്ചു പഠഞ്ഞു. 

ബോധാത്മീികേ ബ്യധാനാംഹൃുദയാംബുജചാരുരംഗനടനപരേ 

ഭഗവതിഭവഭംഗകരിംഭ ദതിംഭ(ദ0 ത്ഥഭദേവിധേഹിമയി ൧൨. 



വാഗിശിസൂവം ൨൧ 

ബോധമാകുന്ന രൂപത്തോടു കൂടിയവളേ! (പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദവാക്ൃത്താല് 
ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി എന്നത്ഥം) വിദ്വാന്മാരുടെ ഹൃദയകമലങ്ങളാകുന്ന രംഗങ്ങളില് 
നത്തനംചെയ്യന്നതിന്നു ശ്രദ്ധയുള്ളവളേ! ഐശ്വയ്യാദിഷഡ ഗുണങ്ങലളാടുക്ൂ ടിയവ 
ളേ! മംഗള രത്തയും അത്ഥരത്തയും കൊടുക്കുന്ന ൨ ളേ! സംസാരദു?ഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന 
തായ ഭക്തിയെ എനിക്കു തന്നാലും. 

ത്വച്ചരണസരസിജന്മ സ്ധിതമഹിതധിയോനലിപ ുതേദോഷംഃ 

ഭഗവതിഭ കതിമതസൂവയിപരമാംപരമേശ്വരിപ്രസിദമമ ൧൩ 
' ഹേ ഭഗവതി നിഖെറ പാദങ്ങളാകുന്ന കമലങ്ങളില് ഇരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ടമായ മനസ്സറടടേ 
കൂടിയവക്കു ദോഷം പറധന്ന്ല്ല. അതു ഹേതുവായിട്ട് ൦ ശ്രഷ്ടയ: യിരിക്കുന്ന ഭക്ഷിയെ 
ന ങ്കല് (രണ്ടാക്കിത്തന്നാലും) എനിക്കു പ്രസാഭിച്ചാലും. 

വാഗിശിസൂവമിതിയോജപാ മൂനഹവവവ്ൃത്തി ടു. പ്രജപേല് 
സതൂുവിമലചിത്ത വൃത്തിര്ദേഹാവധിനിതൃശുഭ്മ മേതി പദം ൧ര് 

ഇപ്രകാരമുള്ള വാഗിശസൂവത്തെ ഏറ ൯ ജപം, അച്വനം, ഹോമം മുതലായ ക്രവയക 
ഉം ലെയ്യുരമ്പാം ജപിക്കുന്നു മവ? അ൨ന് പരിശുദ്ധമായ മനോധവൃത്തിയുള്ളവനായിട്ട 
ദേഫാവസാനത്തില് നി ത്വശൂദമായിധി ന്ന സ്ഥാന തെ; (ബവപത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു. 

അനന്തരം ഇ.പാംഗങ്ങളും വേദാന്മര്ടൂതങ്ങളാകയാല് അവയെ 
ക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. സ൪ഗപ്രുതിസര്ഗവംശമമ്വന്തരവംശാന്ചരിത പ്ര 
തിപാദകങ്ങളായ പ്യരാണങ്ങറാ ബാദരായണനാല് പണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാ 
കുന്നും അവ; ബ്രാഹ്മാദികളായിട്ടു ൧൮ വകയാണ്. അപ്രകാരം ഉപചു 
രാണങ്ങളും അനേകപ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. സ്യായശാസ്ത്രം പഞ്ചാഭ്ധ്യായാത്മ 
കമായിട്ടു ഗൌതമനാല് നീര്മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതില് പ്രമാണപ്ര 
മേയ സംശയ പ്രയോജന ദുഷഠന്ത സിദ്ധ ന്താവയവതക്നിള്റ്യവാദജ 
ല്യവിതണ്ഡാഹേത്വാഭാസഛലജാതിയി ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങാം എനാ (൧൬) 
പദാത്ഥങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ലക്ഷണം പരിക്ഷാ- ഇവകൊണ്ടുള്ള തത്വജ്ഞാ 
നം പ്രയോജനമാകു ന്നു. അപ്രകാരം ദശാഭധ്യായാത്മകമായ വൈശേ 
ഷികത്തെ കണാദന് (കാശയപന്) ഉണ്ടാക്കി. അതില് ദ്രവ്യഗുണകമ്മ 
സാമാന്യവിശേഷസമവായങ്ങം എന്ന ഭാവപദാത്ഥങ്ങഠാ ആറിനേറയും 
അഭാവത്തിനേറയയം സാധമ്മൃവൈധമ്മ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്പാദനം 
പ്രയോഃനമാകുന്നു. ഇതും ന്യായപഠംകൊണ്ടു പഠയവ്പെടുന്നു. അപ്ര 

കാരം മീമാംസ എന്നതു കമ്മമിമാംസാ എന്നും ശാരീരകമിമാംസാ എ 
ന്നും രണ്ടുവിധമാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടഭധ്യായങ്ങളോടു കൂടിയാ നു കമ്മമിമാം 
സാം അതു അഥാതോ ധമ്മജിംഞാസാ എന്നു തുടങ്ങിട്ട് അല്ലാഹായ്യേ 
ചദശനാല് എന്നു വരെയാണു. ഇതു ജൈമിദിയാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട 



൨.൨. സ്പൂവരത്തമാലാ 

താണു ., അതില് ധമ്മപ്രകരണം. ൧ ധമ്മഭേദാഭേദങ്ങഥം, ൨ ശേഷശേ 

ഷിദാവം, ൩ ക്രത്വത്ഥപുരുഷാത്ഥ ഭേദത്തോടെയുള്ള പ്രയു ഭതീവിശേഷം, 

ര? ശ്രൂത്യത്ഥപാഠനാദിക്രമഭേദം, ൭ അധികാരവിശേഷം, ൬ സാമാന്യ 

വിശേഷം, ൭ വിര്ശഷാദിദേശം ൮ ഈഹം, ന് ബാധം. ൧ഠ തന്ത്രം ൧൧ 

പ്രസംഗം ൧൨ ഇങ്ങിനെ. .-൨ അഭ്ധ്യയങ്ങളു ടേയും അത്ഥമാകുന്നു. അ 

പ്രകാരം സകഷണകാണ്ഡവും നാലഭ്ധ്യായത്തോടുകൂടി ജൈമിനിയാല് 

പ്രണിതമാകുന്നു. അതു ദേവതാകാണ്ഡം ഫ്ലുന്ന സംജ്ഞയോടു കൂടി പ്ര 

സിഭ്ധമാണെമിലും ഉപാസനാകമ്മപ്രതിപാദത്വം ഹേതുവായിട്ടു കമ്മമീ 

മാംസയിരു അന്തശ്ശുതമാകുന്നു. അപ്രകാരം നാലഭധ്യായങ്ങളോടു കൂടിയ 

താണു ശാരീരികമിമാംസം. അതു” അഥാതോ ബൃഫ്മജിഞാസാ എന്നു തു 

ട്ങിട്ട് അനാവൃത്തിശ്ശൂബ്ബാല് എന്നുവരെയുള്ള സൂര്രങ്ങഥംകൊണ്ടു ജീവ 

ബ്ൂഹ്ൈകത്വ സാക്ഷാല്കാരഫേതുവായ ശ്രവണവിചാരങ്ങളുടെ പ്രതി 

പാദകമ്പ്യായേന ബാദരായണനാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാ അതില് 

സകല വേദാന്ത വാകൃങ്ങളുടേയും സാക്ഷാല്പരംപരയോടുകൂടി പ്രത്യ 

ഓയ് അഭിന്നമായ് അദ്ധിതിയമായിരിക്കുന്ന ബഫ്മത്തീകല് താല്പയുമാ 

കുന്നു എന്നു പ്രഥമാഭ്ധ്യായംകൊണ്ടു കാണിച്ചിരിക്കുനു. അവീടെ ഒ 

ന്നാംപാദത്തില് സ്സുഷ്ടങ്ങളായി ബഫ്മലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കനാ വാകൃങ്ങ 

ളെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാംപാദത്തികല് അസ്സഷ്ടബ്ൃഹ്മലക്ഷണങ്ങ 

കായിരീക്കുനാ ഉപാസ്യ ബു്മവിഷയങ്ങളാകുന്നു. മുനാംപദത്തില് അ 

സ്ൂുഷ്ടബ്രഹ്മലക്ഷണങ്ങാം മിക്കവാറം കേ യബ്ദഹ്മവിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഇ 

ങ്ങനെ പാരത്രയംകൊണ്ടു വാകൃവിചാരം സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നാലാം 

പാദത്തില് പ്രധാനവിഷയത്വേയ സന്ദിഹ്യമാനങ്ങളായ അവ്ൃയക്താഭി 

പദങ്ങളെ ചിന്തിച്ചീരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പേദാന്തങ്ങഠാക്ക് അദ്വയമാ 

യ ബ്ൂഹ്മത്തെക്കുറിച്ചു സംഭാവിതസ്ത്രിതക്കാദി വിരോധത്തെ ആശി 

ച്പിട്ട് അതിന്െറ പരിഹാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്ന അവിരോധത്തെ 

രണ്ടാമ ദധ്യായംകൊണ്ടു കാണിച്ചരീരിക്കുന്നു. അതിനെറ ഒന്നാംപാഭത്തില് 

സാംഖുയോഗകണാദാദിസ്തുതികളെക്കൊണ്ടു സാംഖ്യാദികളാല് പ്രയോ 

ഗിക്കപ്പെട്ട തക്ങ്ങളെപ്പരിഹരിക്കുന്നു. രണ്ടാംപാരത്തില് സാംഖ്യാദിമത 

ങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടത്വത്തെപ്രതിപാദിച്ചിട്ട സ്വപക്ഷസ്ഥാപനരും പരപക്ഷന്മു 

രാകരണവും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. മൂന്നാംപാദത്തില് മഹാടടതങ്ങളുടെ സ്ത 

ഷ്ട പ്യാദി ശ്രുതികഠക്കുള്ള പര ഡ്രവിരോധത്തെ പൃവഭാഗംകൊണ്ടു പര് 

ഹരിച്ചിട്ട് ഉത്തരഭാഗംകൊണ്ടു ജിവവിഷയങ്ങളെപ്പറയുന്നു. വാലാംപാ 

ദത്തില് ഇ ന്പിയവിഷയങ്ങളുടെ ശ്രുതികഠാക്കുള്ള വിരോധത്തെ പരിഹര്ി 

കി” ചം 

മ്പ ടം ഐ 

ത്യം . 



വാഗ।ശി സൂവം ൨൩. 

ഒന്നു. മുന്നാമ “ബ്യായത്തില് സാധനനി തപണമാകുന്നു. അവിടെ ഒ 
ന്നാംപാദത്തില് ജീവനുള്ള പരലോക ഗമയത്തിനെഠ നി തപ്പഞത്തോടട 
കൂടി വൈരാഗ്യത്തെച്ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാംപാദത്തില് ആദ്യഭാഗം 
കൊണ്ടു ത്വം പദത്തിന്െറ അത്ഥം വിശദമാക്കുന്നു. ഉത്തരഭാഗംകൊ 
ണ്ടു തല്പദാത്ഥവും നിരൂപിച്ചിരികമന്നു. മൂന്നാംപാദംകൊണ്ടു വിശ്ശുണ 
ബ്രഹ്മത്തില് നാനാശാഖകളാല് പഠിക്കപ്പെട്ട പുനരുക്ത പദങ്ങളുടെ ഉ 
പസംഹാരം ചെഷ്ിരിക്കുനു. നാലാംപാരത്തില് വിഗ്ലൂണബ്ചഷ്മവിദ്യയു 
ടെ ബഹിരംഗ സാധനങ്ങളേയും ആശ്രമയങ്ഞാദികളായ അന്തരംഗസും 
ധനങ്ങളേയും ശമദമവിദിദധ്യാസനാദികളേയും നിത പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാ 
ലാമഭ്ധ്യായത്തില് സശുബനിഗ്ുണ ഖി 3ൃയകളുടെ ഫലവിശേഷത്തെ നി 
ന്ുയിച്ചീരിക്കുന്നു. അതിന്െറ ഒന്നാംപാദത്തില് ശ്രവണാദ്യാവൃത്തികെം 
ണ്ട നിഗ്ഗണ ബഹ്മത്തേയും ഉപാസഠാവൃത്തികൊണ്ടു സഥുണബ്ചഹ്മത്തേ 
യ്യം സാക്ഷാല്കരിച്ചിട്ട ജീവന്നു പാപപുണ്യാലേപലക്ഷണയായ ജീവയ്മു 
ക്തിയെല്പുറയുന്നു. രണ്ടാംപാദത്തില് മരിക്കുന്നപരുടെ ഉല്ക്രാന്തിപ്രകാ 
രത്തെച്ചിന്തിക്കുന്നു. :മൂന്നാംപാദത്തില് സശുണബ്ഖഷ്മവിത്തായ മൃതന്െറ 
ഇത്തരമാഗ്ഗും പറയുന്നു. നാലാംപാടത്തില് പവഭാഗംകൊണ്ടു നിഗഥണ 
ബ്ബഹ്മവിത്തിനം വിദേഹകൈവല്യപ്രാപ്ിയെപ്പ യുന്നു. ഉത്തരഭാഗം 
കൊണ്ടു സഥുണബ്ബഹ്മവിത്തിന്നു ബഫ്മലോക ഡിതിയെക്കലിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇതുതന്നെ മുമുക്ഷുക്കഠാക്ക്” ആദരണിയമായിരിക്ന സവശാസ്ത്രമുദ്ധന്യം 

ഇപ്രകാരംതന്നെ ധമ്മശാസ്ത്രുങ്ങളെ മനുയാങ്ഞവല്കൃന് യമന് 
അംഗിരസ്സു വസിഷ്ടന് ദക്ഷന് സംവത്തന് ശാതാതപ൯ പരാശരന് ഗൌ തമന് ശംഖന് ലിഖിതന് ഹാരീതന് ആപ 1൫ ബന് ഉശനുസ്സു വ്യാസന് കാത്യായ൯നന് ബ്ലഹസ്സുതി ഭദേവലന് നാരദന് പൈറഠിനസി മുതലായപ൪ പ്രതേകം പ്രതേകം അവയില് വങ്ക്്രാ ശമധമ്മവിശേഷങ്ങളെ പ്രതിപം ദിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്രകാരം വ്യാസന് മഹാഭാരതത്തേയും വാല്മികിരാമായണ ത്തേയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുനം. അവരണ്ടും ഇതിഹാസം എന്നു പ്രസി ദ്ധിയോടെ ധമ്മശാ സ്മൂൃത്തില് തന്നെ അന്തഭവിച്ചിരിക്കുനു. 
അനന്തരം വേദചതുഷ്ടയങ്ങഠാക്ക് നാലുപലേദങ്ങറം ഭവിക്കു നു. അവയില്വെച്ച് ആയുലേദത്തിനും സൂത്രം ശാരീരം ഐ ന്്രിയം ചികി 

ത്സാ നിദാനം വിധാനം കല്പം സിദ്ധി എന്നു എട്ടു സ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു" ബ്രഹ്മാവു പ്രജാപതി അശ്വിനികഠം ധന്ന്പന്തദി ഭരദ്വാജന് ആത്രേയന് 
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അഗ്നീവേശ്യന് മുതലായവരാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥാനങ്ങളെ ചര 
കന് സംക്ഷേപിച്ചു. അപ്രകാരം സുശ്രുതന് അഞ്ചദ്ധ്യായങ്ങളോടു കൂടി 

യ സംഹിതയുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ വാഗ് ഭടാദികളാലും ബഫ്ുവിധ 
മായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവെകില്ും ശാസ്ത്രൂത്തിന്നു ഭേദമില്ലാ. കാമശാസ്ത്രുവും 

- ആയുവേദത്തികല് അരന്തര്ടടുതംതന്നെ. സുശ്രുതത്തിങ്കല് വാജികരണം 

എന്നു പേരായ കാമശാസ്ത്രുത്തെപ്പുറക ഹേതുവായിട്ടു ൩൭ അഭ്ധ്യായങ്ങ 

ളോടുകൂടിയ ഏഎഴധികരണങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാമശാസ്ത്രത്തെ വാത്സ്യായ 
൯ സംഗഹിച്ചുണ്ടാക്കി. അതിന്െറ പ്രയോജനം വിഷയവൈരാഗ്യം 
തന്നെയാകുന്നു. ചികിത്സാശാ സ്ത്ൃത്തിന്ന രോഗം തത്സാധനം രോഗനി 
വൃത്തി തല്സാധന ക്താനം ഇവതന്നെ പ്രയോജനമാകുന്നു. 

ഇപ്രകാരംതന്നെ ധനുവേദവും പാദചതുഷ്ടയാത്മകമായിട്ട വി 
ശ്വാമിത്രനാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അതു ൧ ദിക്ഷാപാദം ൨. സംഗ്രഹപാദം 
൩ സിഭ്ധിപാദം ര പ്രയോഗപാദം എന്നു നാലു പാദങ്ങളാകുന്നു ഒ 
ന്നാംപാദത്തില് ചാപലക്ഷണവും അധികാരിനിതൂരപണചും ചെയ്യിരി 
ക്കനം. അവിടെ ചാപശബ്ദുംകൊണ്ടു നാലുവക ആയുധങ്ങളേയും വ 

ത്തിപ്പിക്കുന്നു. ആയുധങ്ങറം മുക്തം. അമുക്തം മുക്താമു ദരം യന്ത്ര മുക്തം 

എനം നാലുവകയാണ്ട്. മുദം എന്നതില് ചക്രാദികളും അമു 
ക്തം എന്നതില് ഖഡ് ഗാദീകളും മു താമുക്കം എന്നതില് ശല്യാവാന്തര 
ഭേദങ്ങളും യന്ത്രമു തം എന്നതില് ശരാദികളും ഉഠാപ്പെടുന്നു. അവിടെ 

ശരാദിയെ അസ്്രുമെന്നും മു രത്തെ ശസ്ത്രമമെന്നും പറയുന്നു. അതും ബ്രാ 

ഫം വൈഷ്ണവം പാശുപതം പ്രാജാപാത്യം ആഗ്നേയം എന്നിങ്ങിനെ ഭേ 

ദങ്ങളോടട കൂടീയതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ സാധിദൈവതങ്ങളായ് സമന്ത്രങ്ങ 

ളായിരിക്കുന്ന ചതുവീധായുധങ്ങളടെ അധികാരം ക്ഷത്രിയകുമാരന്മാക്കും 

തദനുയായികഠാക്കുമാകുന്നു. അവരൊക്കെയും പദാതീരഥഗജതുരംഗാത്ര 

ഡമന്മാരായിട്ടു നാലുവിധമാകുന്നു. ധനുവേദത്തിനെറ ഒന്നാംപാദത്തില് 

ത്തന്നെ ദീക്ഷ അഭിഷേകം ശകുനം മംഗളകരണം മുതലായവയ്േയും സം 

പുണ്ണമായി നിതുപിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാംപാദത്തില് സകല ശ്രസ്്രവീശേ 

ഷങ്ങളുടേയും ആചായ്യനേറയും ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി സംഗ്രഹണപ്രകാ 

രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നാംപാദത്തില് ഗുരുസംപ്രദായംകൊണ്ടു സി 

ഭ്ധിച്ച ശ സ്ൂവിശേഷങ്ങളുടെ പൃനരഭ്യാസ വും മന്ത്രദേഖതാസിഭ്ധികരണ് 
പും പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലാംപാദത്തില് ദേവതാല്ലനാഭ്യാസാദികളെ 

ക്കൊണ്ടു സിഭ്ധങ്ങളായ അസ്ത്രുവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രയോഗം പറഞ്ഞിരിക്കു 



വാഗിശീസൂവം ൨൭ 

ന്നും ക്ഷത്രീയന്മാക്കു സ്വധര്മ്മാചരണമായ യൃഭ്ധവും ദുഷ്ടദസ്യചൌരാടി 
കളില്നിന്നു പ്രജാപാലനചും ധനുര്ധ്വേദത്തിന്െറ പ്രയോജനമാകുന്നു. 

ഇപ്രകാരം ഗാന്ധവവേദശാസ്ത്രം ഭരതനാല് പ്രണിതമാകന്നു. അതില് 
നൃത്ൃൃഗിതവാദ്യഭേദത്തോടു കൂടെ ബഫ്ുവിധമായ സാരം പ്രപഞ്ചിതമാകു 

ന്നു. അതില് ദേവതാരാധന, നിവീകല്ലസമാധിസിഭ്ധിയേയും കൊട്ട 
ക്ഷന്നു. അതുതന്നെ അതിന്െറ പ്രയോജനം. 

ഇപ്രകാരം അത്ഥശാസ്ത്രം ബഹുവിധം നിതിശാസ്ത്രം അശ്വശാ 
സൂം ഗടശാസ്ത്രം ശില്ലശാസ്ത്രം സൂപശാഷ്ദ്രും ചതുഭഷഷ്ടികലാശാസ്ത്രം എ) 
ന്നിങ്ങിനെ നാനാമുനികളാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട. അവയെല്ലാം ലൌകികാ 
ലൌകിികതത്ത്വപ്രയോജനഭേദമായിക്കണ്ടുകൊള്ളണം. 

പൃവീവല് സാംഖൃശാസ്്രം കപിലരചിതമാകുനു. അതില് പു 
രുഷാത്ഥം എന്നു തുടങ്ങി വിവിധദുഃഖാതൃന്തനിവ്ൃത്തിഃ എന്നുവരെ ആ 
റഭ്ധ്യായമാകുന്നു. ഒന്നാമ ധ്യായത്തില് വിഷയങ്ങളേയും രണ്ടാമഭ്ധ്യായ 
ത്തില് പ്രക്ൃതികായ്യങ്ങളേയും മൂന്നാമഭ്ധ്യായത്തില് വീഷയവൈരാഗു) 
ത്തേയും നാലാമഭ്ധ്യായത്തില് വീര ദ്തന്മാരായ പിംഗലാകുമാരാദികളുടെ 
കഥകളേയും അഞ്ചാമഭധ്യായത്തില് പരപക്ഷനിര്ജയത്തേയും ആറാമ 
ഭ്ധ്യായത്തില് സവാ ത്ഥസംക്ഷേപത്തേയും നിരൂപിക്കുനം. പ്രകൃതിപുരു 
ഷവിവേകജ്ഞാനം തന്നെയാകനു സാംഖ്ൃശാസ്റ്റ പ്രയോജനം. അതുപോ 
ലെ യോഗശ സ്കൂത്തെ പതഞ്ജലിയുണ്ടാക്കി. അതില് അഥയോഗാനു 
ശാസനം എന്നു തുടങ്ങിട്ട നാലുപാഭങ്ങളാകുന്നു. അതിന്െറ ഒന്നാംപാ 
ദത്തില് ചിത്ത വൃത്തിനിരോധാത്മകമായ സമാധിയും വൈരാഗ്ൃത്രപമാ 
യ തന്സാധനവും നിതപിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാംപാദത്തില് വിക്ഷിപ്പ്ചി 
ത്തന്നുംകൂടി സമാധീസി ഭധിക്കായിട്ട യമനിയമാസനപ്രാണായാമപ്രത 2 
ഹാരധാരണാധ്യാനസമാധികളായ എട്ടംഗങ്ങളെ നിരൂപിക്കുന്നു. മൂന്നാം 
പാദത്തില് യോഗൈശ്വയൂങ്ങളേയും നാലാംപാദത്തില് കൈവല്യവും 
പറയുന്നു. കൈവല്ൃത്തിന്നു് അറിയത്തക്കതായ പ്രതൃയങ്ങളുടെ നിരോ 
ധദ്വാരാവരുന്ന നിദിഭധ്യാസനസിഭ്ധിയാകുന്നു യോഗശാസ്ത്രപ്രയോജനം. 

അപ്രകാരം പാശുപതത്തെ പശുപതിയായ ശിവന് ഉണ്ടാക്കി. 
ൽ 

൭ അഥാത$പാശുപതയോഗവിധിം വ്യാഖ്യാസ്യ്യാമഃ എന്നു തുടങ്ങിട്ടു അതു 
പ ഞൊഭല്യായാത്മകമാകുന്നു. അഭ്ധ്യായപഞ്ചകംകൊണ്ടും കായൂത്രപനാ 

3, യോഗം എന്നതു 
പശുപതിയില് ചിത്തസമാഗാനം. വിധിയെന്നാതു ഭസ്തൂധാരണം ത്രിഷ 

ര് 

കുന്നു ജിവന്. പശുകാരണം പശുപതി, ഇയശ്വരവ 



൨.൬൬ സൂവരത്നമാല 

വനണെസ്റ്റാനം മുതലായവയെ വിവരിക്കുന്നതു. ഇങ്ങിനെ അഞ്ച ഭ്ധയായം 
മകാണ്ടു പറയപ്പെട്ടതൊക്കെയും ദുര്ഖാന്തമെന്നു പേരുള്ള മോക്ഷംതന്നെ 
യാകുന്നു പ്രയോജനം. തഥൈവ നാരദന് പാഞ്ചരാത്രത്തെഴുണ്ടാക്കി. 
അതില് പാസുദേവസംകരഷണ്പ്രദ്യുമ്മായിരുഭ്ധന്മാര് എന്നു വാലു പദാ 
ത്ഥങ്ങളെ, നിരൂപിച്ചിരിക്കുനു. ഭഗവാനായ വാസുദേവന് പരമേശ്വര 
നും സവനും സവകാരണവ്ും ആകുന്നു. അവകല്നിന്നു സകര്ഷണന് 
എന്നു പേരുള്ള ജീവനും അവകല്നിന്നു മനസ്സായ പ്രദ്ദുള്ശുനും അവങ്കല് 
നിന്നു അഹകാരമായ അനിരുദ്ധനും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവരൊക്കെയും വാ 
സുദേഖന്െറ അംശസംഭൂതന്മാരും തദഭിന്നാന്മാരും ആകുന്നു. മനോവാ 
ക്കായ വൃത്തികളെക്കൊണ്ടു ആ വാസുദേഖന്െറ ആരാധനം ചെയ്തിട്ട 
കൃതകൃത്യനാകുന്നു എന്നുതുടങ്ങിയുള്ളവയെ ആ ശാസ്ത്രത്തില് നിതൂപിച്ചി 
രിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ പ്ര സ്ഥാനങ്ങളും ആരംഭവാദം പരിണാമവാദം വി 
വത്തവാദം എന്ന മൂന്നു വകയാണ്. പാത്ഥിവം ആപ്പും തൈജസംവാ 
യവിയം ഏനു നാലുവിധങ്ങളാകുന്നു. പരമാ ണക്ക0ം അവദ്ദുണുകാടി 
ക്രമേണ ചേനിട്ടു ബ്ൃഹ്മാന്ധപയ്യുന്തമായ ജഗത്താകനു. അസത്തുത 
ന്നെ കായ്യകാരണവ്യയാപാരത്തികല്നിന്നും ഉത് പാിക്കുന്നതു” എന്നു പ്ര 
ഫമവാദം. സത്വരജ സ്തമോ ഗുണാത്മകമായ പ്രധായംതനൊ മഹദഹം 
കാരാദി ക്രമേണ ജഗദാകാരമായി പരിണമിക്കുന്നു. ആദ്യൃത്തികല് സൂ 
ക്ഷ്യരുപത്തോടെ സത്തുതന്നെ കാഷ്മുമായിട്ട കാരണവ്യാപാരത്തോടെ അ 
ഭിവ്യഞ്ജിക്കുന്നു ഫ്നന്നു താക്കികന്മാരുടേയും മീമാംസകന്മാരുടേയും മതമാ 
കുന്നു രണ്ടാംവാദം. ബ്ൂഹ്മത്തിന്െറ പരിണാമംതന്നെയാഒമ ജഗത്ത് 
എന്നു സാഖഖ്യന്മാരുടേയും പാശുപതന്മാരുടേയും മതമാണു സ്വപ്രകാശ 

പരമാനന്ദമായ് അദ്ധിതിയമായ ബ്ബഫ്മം സ്വമായാവശനായിട്ടു മിത്ഥു 
യായിരിക്കുന്ന ജഗദാകാരേണ കച്്ിക്കപ്പെടുന്ന എന്നു ലൈഷ്ണുവന്മാരുടെ 
മതം. ഇതുതന്നെ മുന്നാംവാദം. ഇതിനെ ബ്ൃഹ്മവാദികളും സമ്ജതി 
ക്കുന്നു. പ്ര സ്ഥാനകത്താക്കുളായ സകല മുന്ദികളുടേയും വിചത്തവാദപ 
യൂവസാനംകൊണ്ടു അദ്ധിതിയനായ പരമേശ്വരങ്കല്ത്തന്നെ താല്പയഷും. 
ഇതിയെത്തന്നെയാണു വേദാന്ത ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുതു”. ആ മുനികഠം 
സര വ്യഞ്ഞത്വം ഹേതുവായിട്ട ഭൂരാന്തന്മാരല്ലാ. എന്തെന്നാല് പുറത്തേ [ 7) 
ള്ള വീഷയസാമത്വ്യങ്ങളുടെ ആപാതം ഹേതുവായിട്ടു പരമപുരുഷാത്ഥ 
ത്തികല് പ്രവേശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള നാ പ്ലികൃവാദത്തിന്െറ ദ്ധി 
വാരണത്തിന്നായിട്ടു ആ മുനികളാല് പ്ര സ്ഥാനഭേദങ്ങഥാ പ്രദശിതങ്ങളാ 
യി, അവിടെ അവയുടെ താല്പയൂം അറിയാതെ വേദധവിരുഭ്ധങ്ങളായ അ 

മം. 7 



ശിചപഞ്ചാക്ഷരസ്യോത്രം ൨൭ 

ത്ഥങ്ങളില് ഉല്പ്പേക്ഷിച്ചിട്ട അതാതുമതംതനൊ നല്ലതെന്നു ചിന്തിച്ച 
ഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങഠം ജജുകുടിലങ്ങളായ നാനാമാഗ്ുങ്ങളെ സ്വികരിച്ച 
വരായി ഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലാ. സര്വ്വന്മാക്കും ട്ടജുമാഗ്ലംതന്നെ പ്രപേശമ 
ല്ലയൊ$ പയുവസായത്തികല് പരമേശ്ചരപ്രാഫ്തിയുണ്ടാകന്നതു് അന്തഃ 
കരണശുദ്ധിലശേന പിന്നിടു ജജുമാഗ്ുശവണംകൊണ്ടുതന്നെ. ഇവയൊ 
്ചയ്യം വേദശബ്ദാന്തര്ദൂതങ്ങളാകുന്നു. എന്നാല് വേരദത്തിലുള്ള പദ 
ങ്ങടെ അത്ഥബാഹുല്യം ഹേതുവായിട്ടു മനുധമ്മപരമായും, ബ്ദഹസ്റ്തി 
അത്ഥപരമായും, നന്ദികേശ്വരന് കാമപരമായും, ബാദരായണന് മോക്ഷ 
പരമായും, ജൈമിഡി സ്വ൪ഗ്യമായും, ധന്വന്തരി ചികിത്സാപരമായും, 
എന്നുറേ.ണ്ട അവരവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ വേദവാകൃങ്ങറാക്കു അത്ഥം 
കല്ലിച്ചിരിക്കുനു എന്നും അഠിഞ്ഞ,കൊഠംക. ശുഭം: 

ഇതി ശ്രിശംകരാചായ്യവിരചിതംവാഗിശിസുവം 
പണ്ഡ് തശ്രികൃഷ്ണുഭണ്ഡാഗാരചിരചിതയാ 

സവ്യസാരാത്ഥയാ വ്യാഖ്യയാ സമേതം സംപുണ്ണും. 

൧. ശിീവപഞ്ചാക്ഷരാസ്മാത്രം. 

ധ്യാനം: 

ശാന്തംപത്മാസനസ്ഥം ശശധരമകടംപഞ്ചവത്രതംത്രിവേത്രം 
ഖഡ്ഗം ശൂലം ച വജ്ും പരശുമഭയദം ദക്ഷഭാഗേവഹന്തം 
നാഗം പാശം ച ഘണ്ടാം പ്രളയഫൃതവഹംചാങ്കശം വാമഭാഗേ 
നാനാലകാരരീപ്പം സ്റ്റടികമണ്ിനിഭം പാവതിപംവമാമി, 

ശാന്തനായി പത്മാസ നസ്ഥനായി ചന്ദ്രു ഡനായി പഞ്ചമുഖനായി ത്രിനേത്ര 
നായി ഖഡ് ഗം, ശ്രുലം, വഭ്കൂം, പരശു ഇവയെ വലത്തുഭാഗത്തു വഹിച്ചു അഭയ്പ്പദ 
നായി നാഗം, പഠ ശം, ഘണ്ടാമണി, പ്രള യാഗ്നി, അംകുശം ഇവയെ ഇടത്തുൂഭാഗത്തു വ 
ഹിക്കുന്നവനായി സഡ്ലാലങ്കാരശോഭിതനായി സറ്റ്ടികതുല്യനായി ഇരിക്കുന്ന പാവ്യത!പ 
തീയെ ഞാന് നമസ്തൂരിക്കുന്നു. 

നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ 
ഭ സ്താംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ 
നിത്യായ ശുഭ്ധായ ദിഗംബരായ 
തസ്ത്ലൈ നകാരായ നമശ്ശിവായ, ഥ 

സപ്പുഭൂഷണനായി ത്രിനേത്രനായി ഭസ്തവിലേപനനായി നിത്യമായി ശുദ്ധനാ യി ദിഗംബരനായി നകാരരൂപനായിരിക്കുന്ന ശിവനായികക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം. 



൨.൮൮ സൂവരത്ഗമാലാ 

മാതംഗചമ്മാംബരട്ടുഷണായ 
സമസ്മഗിവാണഗണാര്ച്ചിതായ 
മ്രൈലോകൃനാഥായചുരാന്തകായ 

ന, 

തസ്ത മകരായനമശ്ശീവായ. ൨ 

ആനത്തോലുടുക്കുന്ന വനായി സുരസേധ്യനായി ത്ര।ലോകേശനായി പൃരാരിയായി 

കകാരരൂപ്പനായി രിക്കുന്ന ശിവനായിക്കൊണ്ടു നമസ്മ്രാരം. 

ര് 

ശിവായ ഗൌരിവദനാരവിന്ദ. 

സൂയ്യായ ദക്ഷാഭ്ധവരനാശനായ 

ശ്രീ നിലകണ്ണായ വൃഷ ഭധ്വജായ 
തസ്മൈ ശികാരായ നമശ്ശിവായ. ൩: 

തഗരരിധപ്രേമകാന്തനായി ദക്ഷയാഗഭഥവംസകനായി വ൮ൃഷദ്ധവജന്ദായി രികാരത്രു 

പനായിരിക്കുന്ന ശ വനായി ക്കൊണ്ട നമസ്മുാരംം 

വസിഷ്ടകുംഭോത്ഭവഗൌതമാദി- 
ു ഴു മുനി നൂദേഖാച്ചീതശേഖരായ 

ചന്ദ്രാക്വൈശ്വാനരലോചനായ 

തം;സ്യലെ വകാരായ വമശ്ശരിവായ. ര് 

വസിഷ്ഠാദി മുനീന്്രവജിതനായി ചന്്രാക്കവഹിനേത്രനായി വകാരരൂപനായിരി 
ക്ഒന്ന ശിവനായിക്കൊണ്ട നമസ്ത്രാരം. 

യക്ഷസ്വത്ൂപായ ജടാധരായ 

പിനാകഹസ്മ്രായ സനാതനായ 
ദീപ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ 

തസ്യ യകാരായ വമശ്ശീവായ. ൫ 

യക്ഷസ്വരൂപനായി ജടാധരനായി പിനാകധാരിയായി സനാതനനായ। ദിപ 
നായ ദിഗബേരനായി യകാരരൂപനായി ദേവനായിരിക്കുന്ന ശിവനായിക്കൊണ്ടു 
നമസ്കാരം. 

പഞ്ചാക്ഷരമിദം പണ്യം യ പഠോഷ്ണ്രിവസന്നിധൌ 

ശിവലോകമവാജ്ഷ്യോതി ശീവേയ സഹ മോദതേ. ൬ 

ശിവസന്നിധിയില് ഈ പഞ്ചാക്ഷരത്തെ പഠിക്കുന്നവന് ശിവലോകത്തെ പ്രാപറു 

ച്ച ശിവമാ കുംവണ്ണും മോദിക്കുന്നും 

ശ്രമമ്കു, കരാചായ്യുവിരചിതാ 
ശവപഞ്ചാക്ഷരധസ്മാത്രം സന്ള്ണും. 

൭. യി 



ശ്രിശിചമാനസകൃജാസ്യോത്രം ൨൯ 

൧൧. ശ്ര്രശ।വമാനസചൂജാസ്ടോത്രം. 
ധ്യാനം. 

ധവളവപുഷമിന്ദോര്മ്മണ്ഡലേ സന്നിഷണ്ണം 
ഭുജഗവലയഹാരം ഭസ്തൂദിശ്ധാംഗമിശം 

അരുണപരശുപാണിം ചാരുച നാദ്ധമൌലിം 
ഹൃദയകമലമദ്ധയേ സന്തതം ചിന്തയാമി. ൧ 

തുഭൂശരീരനായി ഇന്ദമണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനായി സവ്റ്രാലംകൃതനാ 
യി ഭസ്തമവാരിയായി ചുകന്നും പരശ്രവിനെ മരിച്ചും ഇരിക്കുന്ന കൈകളോടുകൂടിയവനാ 
യി ചന്ദ്രാദ്ധശേഖരനായിരിക്കുന്ന ഈശനെ ഞാന് ഹൃദയ ചദ് മത്തില് ചിന്തിക്കുന്നു. 

സംകല്ലം:__ 

ആരാധയാമീിമണിസന്നിഭമാത്മലീംഗം 

മായാപുരിഹൃദയപങകജസന്നിലിഷ്ടം 

ശ്രഭദ്ധാനദിവിമലചിത്തജലാഭിഷേകൈ- 
നിത്യം സമാധികു സുമൈന പുരയഃവായ. ൨ 

മായാപുൂരിയിലുള്ള മന$പദ് മത്തില് (മനസ്ത്ല്) ഇരിക്ഒന്നതായും മണിസന്നി 
ഭമായും ഇരിക്കുന്ന തആത്മലിംഗത്തെ (ശിവലിംഗത്തെ ശ്മദ്ധാനദിയിലെ നിര്മ്മലച്। 

ത്തജലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകുങ്ങളാലും സമാധി (നിഷ്ഠാ) പുവുങ്ങഭാലും പുനര്ജന്മാഭാ 
വത്തിനു വേണ്ടി ഞാന് നിത്യവും തആരാധക്കുന്നു. 

പൂജാ: 

രത്തൈ$ കല്ലിതമാസനം ഹിമജലൈഃ സ്ല്രാനഞ്ച ടിപ്യാബരം 

നാനാരത്നവിഭൂഷിതം മഗമദാമോദാകിതം ചന്ദനം 
ജാതിചമ്പകബില്വപത്രരചിതം പുഷ്ടഞ്ച ധൂപം തഥാ 
ദീപം ദേഖ!ദയാനിധേ/'പശപതേ'ഹത്കലിക റ ച ഘു പതം ശൃഫ്ൃതാം ൩. 
അല്ലയോ കരുണാനിധിയായ പശ്രപതെ! ഞാന് അങ്ങയ്ക്രായി ക്കൊണ്ടു, രത്നക 

ല്രിതമായ ആസനത്തേയും ഹിമജലാഭ ദഷേകര്ത്തേയും നാനാരതു ധിലൃഷിതമായിരിക്കു 
ന്ന ദിവ്യവസ്രൂത്തേയും കസ്പൂരിക്കൂട്ടുള്ള ചന്ദനത്തേയും പിച്ചുകം ചമ്പകം വില്വം ഇത്യാദി 
പുപ്പങ്ങളേയും ധുപത്തേയും ദീപഥഅ യും മനസ്സുകൊണ്ടു കല്പിക്കുന്നവയെ അങ്ങു സ്വിക 
രിച്ചാലും. 

സൌവണ്ണ്ണേ മണിഖണ്ഡര അഖചിതേ പാത്രേഏൃതംപായസം 
ഭക്ഷ്യം പഞ്ചവിധം പയോദധിയുതം രംഭാഫലം സവാദുച 
ശാകാനാമയുതംജലം രുചികരം കരപ്പുരഖഃ ണ്ഡാജ്വലം 
താംബൃലം മനസാമയാവിരചിതം ഭക്ത 0 പ്രഭോ! സ്വികുരു. രഃ 



൭൨൨ സൂവരത്നമാലാ 

അല്ലയോ പ്രഭാ) രത്നഖചിതമായ സ്വണ്ണറപാ തരത്തില് ഫൂതത്തേയും പായസ 
ത്തേയും പയാദധിയുതമായി അഞ്ചുവിധമായ ഭക്ഷ്യധത്തയം സ്വാദുള്ള ഫലങ്ങളേയും 
നാനാവിധശാകങ്ങദളയും രുചികരമായ ജലത്തേയും ക പ്യരഖണ്ഡോജവലമായ താം 
ബുലത്തേയും ഭക്തിധയാടുകൂടി ഞാ൯ അങ്ങക്കായി നല്പന്നവയെ സ്വികരിച്ചാലും. 

ഛത്രം ചാമരയോയുഗം വൃയജനകഞ്ചാദശകം നിമ്മലം 
ൽ 

വിണാഭേരിമുദംഗകാഹളകലാഗീതം ൧ നൃത്യം തഥാ 
ലം 

സാഷ്ടാംഗം പ്രണതിര് തിബ്ദഹുവിധാപ്വേതത്സമ സം മയ ഷ്ട ടം സൂത്വബ്ബഹു ചുതത്തമ സം മയാ 
ം) സകല്ലേയ സമപ്പിതംതവ വിഭോ! പൂജാം ഗൃഹാണപ്രഭോ! ൫ 

അല്ലദയാ വിഭാ! ഞാന് അങഞ്ങക്കായി ക്കൊണ്ടു കുട, ചാമരം, ആലവട്ടം, വി 
നോമുദംഗയുക്ത?ായിര് ക്കുന്ന ഗീതം, നൃത്യം സാഷ്ട്ാംഗനമസ്ത്രാരം, ബഹുവിധസ്തൂത്ം 
ഇവയെ സങ്കല്പത്താല് സമപ്ല്ിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങു” എനറ പൃജയെ സ്വീകരിച്ചാലും. 

] ഴ ൂ ര് ആത്മാത്വം ഗിരിജാ മതിസ്റ്റഹചരാ$ പ്രാണാശൂരിരം ഗൃഹം 
ഏജാ തെ വിഷയൊപഭോഗരചഠനാ നിദാ സമാധിസ്ധിരിഃ 
സഞ്ചാരഃപദയൊ$ പ്രദക്ഷിണവിധി സ്ലോത്രാണി സവാഗിരൊ 
യദൃത കമ്മ കരോമി തത്തദഖിലം ശംഭോ'തവാരാധയം. ൬ ര ല് 

അല്ലരയാ ശംഭോ! അങ്ങു എന്െറ തആത്താധാകുന്നു, പാവ്യതി ബുദ്ധിയാകുന്നും 
പ്രാണങ്ങറം സഹചരന്മാരാകുന്നു. ശരിരം ഗൃഹമാകന്നു, വിഷയാനു ഭവങ്ങറം പൃജയാകു 
ന്നു, എല്ലാവാക്കുകളു.ം സ്മാത്രങ്ങളാ കുന്നു, എന്നുദവണ്ടം എതേതു കര്മ്മങ്ങളെ ഞാന് 
ചെയ്യുന്നുവോ അവ അങ്ങയുടെ ആരാധനയാകുന്നു. 
ബോധം... 

മദ്മാതാശശിശേഖരോ മമ പിതാകൃത്യംജയോ മല്ഗു ര$ 
൯6 ഗാധ്രൂമമൂുലവാസരസികോ മസ്സോദര$ ശംകര 

4 

മല്ബു ത്രിപൃരാന്തകോ മമസഖാ കൈലാസശൈലാധിപോ 
മത്സ്വാമി പരമേശ്വരോ മമഗതീ$ സാംബ ശീഖോനേതര$. ൭) 

എഒെറ മാതാവു) ശശിദശഖരനും പിതാവു മുത ജ്ഞയനും ഗുരു ന്യഗ്നോധവൃക്ഷി 
മൂലവാസിയും സോദരന് ശങ്കരനും ബന്ധുത്രിപുരാന്തകനും സഖാഠറ) കൈലാസമെശല 

വാസിയും സ്വാമി പരമേശവനും എനിക്കു ഗതിസാംബനായ ശിവനും “ത കുന്നു. 

മററാരുമല്ല. 

സമാപ്യി$__ 

പിഠം യത്തദ്ധരിത്രിജപധരകലശം ലിംഗമാകാശമുത്തി 
ന്നക്ഷത്രം പുഷ്ണുമാല്യം ഗ്രഹഗണകുസുമം ചന്ദരവഹ്യൃക്കനേത്രം 

കുക്ഷി സ്സപ്പസ്സമുദദോ ഭജഗിരിശിഖരൌ സപ്പ്പാതാളപാദൌ 

വചേദംവക്ത്രം ഷഡംഗം ദിവിദിശിവദനം ദിപ്യലിംഗം നമാമി. ൮ 



ശീവതാന്ധേവസ്നോരൂപ്രാരംഭ ൩൧ 

പീഠാം മരിത്രിയായും മകുടം മമഘമായും ശരീരം ഞആകാശമായു൦ പുദ്ുമാല 
നക്ഷത്രമായും കുസുമം ഗ്രഹഗണങ്ങളായം നേത്രം ചന്രവഹ്യൃക്കന്മാ വയും കക്ഷി 

സായ സമുദ്രആളായ്യം ദജങ്ങറം ഗിിശിഖരങ്ങളായും പാദങ്ങരം പാതാളങ്ങളായും ഷഡം 
ഗമായ വേദം വക് ത്രമായും ദ്ധയോവും ദിക്കും വദനമായും ഇരിക്കുന്ന ദിവ്യല്ംഗത്തെ 
ഞാന് നമസ്തൂരിക്കുന്നു. (ഇതു വിരാംപുരുഷധ്യാനത്ത!ല് പച്ചെടുന്നതാകയാല് കൂട്ടാല് 
ശ്രദ്ധിച്ചു ധരിക്കേണ്ടതാണ് . 

ഇത്യേവം ഫരപൂജനം പ്രതിദിനം യോവാ ത്രിസസ്ധ്യം പരെ. ര 
0 ലു [ ഥ് 9 [ | രി [രി [1 4 [1 ടു ത്വേവാശ്ശോകചതുഷ്ടയം പ്രതിദിനം പൂജാം ഫരേരമാസസിം 

സോയം സൌഖ്യ മവാപ്ലയാല് ദ്യൃതിധരം സാക്ഷാഭ്ധരെദ്ശനം 
വ്യാസസ്സേന മഹാവസാനസമയേ കൈലാസലോകം ഗത. ൯ 

മുന്പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളില് വിവരിക്കും പ്രകാരം മാനസി॥യായ ശിവപൂജയെ ഞ്ഞു 
ര ധെയ്യുന്നുമവാ വനു സുഖപ്രാപ്പിയും ശിവമശ നവും ശിവലോകവും സിദ്ധിക്കുന്നു. 

കരചരണകൃതം വാ കമ്മവാക്കായജം വാ 

ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാപരാധം 
വിദിതമവിദിതം വാ സവമേതല് ക്ഷമസ്വ 

[| ] ി 4 ശിവ!ശിവ'കരുണാബ്ലേ! ശ്രീമഹാദേവഖ'ശംഭോ! ഥഠ 
ം 

ശ്രിശിവമാനസപൂജാസ്യോത്രം സാപു്ണ്ും. 

൧൨. ശ। ചതാണ്ഡവപ്ലോത്ര പ്യാരംഭഃ. 

ജടാടവിഗളജ്ജലപ്രവാഹപാവിത സ്ഥലേ 
ഗളേവലംബ്ബ) ലംബിതാം ഭുജംഗതുംഗമാലികാം 
ഡ്ധമ മഡ്യമന ഭൂ മാ൮്വയ നാം 
ചകാര ചണ്ഡതാണ്ഡവം തനോതു ന ഗ്ലിവ്ശിവം. ൧ 

൨ പ്പ് 

ജടയില് നിന്നു ഒഴുകുന്ന ഗംഗാജലത്താല്, പരിശുദ്ഥമായ ഗള സ്ഥലത്തിൽ, ഭൂ ജംഗമാ 
ലയെവഹിച്ചു ഡമമ്ര മശ്ശുബ്ദരത്താടുകൂടി ൃത്തം പെയ്യുന്ന ശിവയനമുകഒ മാഗള തരടട. 

ജട്ടാകടാഹസംഭൂമ ഭമന്നിലിമ്പനി൪ത്ഥര്. 
വിലോലവിചിവല്ലരീവിരാജമാനമുഭ്ധനി 
ധഗഭ്ധഗഭ്ധഗജ്വലല്പലാടപട്ടപാവകേ 
കിശോരച ുശേഖരേ രര്ിഃ പ്രതീക്ഷണം മമ. ൨. ം 
ജടാസമൃധത്തില് ഭൂ മിക്നെ ഗംഗയ്യടെ തി കേളറല് വിലസുന്ന മുദ്ധാവോടും, ധഗഭ്ധഗത്തെസ: ജ്വലി ദരന്ന ലലാടാഗ്നി യോടും കൂടിയ ചന്ദ്രമുഡ വില് എനിയ്ക്കു” എ പ്പോഴും ഭക്തിഭവി ക്കട്ടെ, 



൨. സ്ൂവരത്നമാലാ 

ധരാധരേ ന്ൂനന്ദിനിവിലാസബന്ധുബന്ധുര- 
സ്റ്റര 3,ഗന്തസന്തതിപ്രമോദമാനമാനസേ. 
കൂപാകടാക്ഷധോരണിനിരുഭ്ധദുഭ്ധരാപദി 
ക്വചിദ്ടിഗംബരെ മനോ വിനോദമേതു വസ്തി. ൨. 

പാവ്വതിസക്തനായി കൃപാപൃരത്താല് ഭക്തന്മാരുഭട സധ്യവിപത്തുക്കളേയും 
നീിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന ശിവങ്കല് എന്െറ മനസ്സു വിനോദത്തെ പ്രാപിയ്യടട്ടെ. 

ജുടാഭജംഗപിംഗളസ്ത്രത് ഫണാമണ്ടിപ്രഭാ 

കദംബകങ്കമദവപ്രലിപ്പദിഗ്വധൂമുഖെ 

മദാന്ധസിന്ധുരസ്പ്രത്ത്വ ൧ ത്തരിയമേദുരേ 
മനോവിനോദമത്ഭുതം ബിഭത്തു ഭതഭത്തരി. ര? 

ജടാഭജംഗങ്ങളുടെ ഫനങ്ങളിലെ മണി പ്രഭാപൃരത്താല് കുങ്കമവണ്സുമാക്കിച്ചൈ 

യയപ്പെട്ട ദിഗ്വധുമുഖങ്ങ ദളാടുകൂടിയ വനായും, മദവാരനെ പര്മ്മങ്ങളെ ശരിക്കുന്നവനാ 

യും, ഇരിയ്ക്യയന്ന ട്ടയനാഥന് ല് എന്െറ മനസ്സു വിനോദിയ്ക്കുടട്ടെ. 

സഹസ്രലോചന പ്രഭൂതൃുശേഷലേഖശേഖര 

പ്രസൂയധുൂളിധോരണി വീധൂസരാംഘവിപീാട്ടഃ 

ഭൂജംഗരാജമാലയാ നിബഭ്ധജാടജ്ുടക- 

ശ്രിയൈ ചിരായ ജായതാം ചകോരബന്ധുശേഖര€. ൫ 

ഇന്ദ്രാ ദിദേവവന്ദിതപാദനായി, സപ്റബദ്ധങ്ങളായ ജടകളോടുകുടിയവനായിരി 

ക്കുന്ന പന്ദരമൃഡന് എനിയ്ക്കു ശ്രികരമായി ഭവിക്കട്ടെ. 

ലലാടചത്വരജജപലഭധനഞ്ങയിസ്കലംഗ ഭാ 

നിപിതപഞ്ചസായകം നമന്നിലിമ്പനായകം 

സുധാമയൂഖലേഖയാ വിരാജമാനശേഖരം 

മഹാകപാലീസമ്പദേ ശിരോജടാലമസ്മ ന$ ൬ 

ലലാദാഗ്നിയില് മന്മഥനെ ദഹിപ്പിച്ചവനായി ,ഇന്ദ്രപൂജ്യനായി ചന്ദ്രകലാധരനായി 

ഭരിയ്ക്കുന്ന ശിവന ശി നാജടാഭാരം സമ്പത്തിനായിക്കെണ്ടു ഭവിക്കട്ടെ. 

കരാളഫാലപട്ടികാധഗദ്ധഗ ഭ്ധഗജ്ജുവല _ 

ഭ്ധനഞ്ജയാധരികൃതപ്രച സ്ധപഞ്ചസായകേ 

ധരാധരേ ്ദനന്ദിനിക്ചാഗ്രചിതരപത്രക 

പ്രകല്പനൈകശി പിരി ത്രിലോചനേ മത്രീര്മ്മമ ൭ 

പാദ്യൃതിയുടെ മനോവിർന്വദകാര്യ്യങ്ങളില് പ്രവൃത്തനായി മന്മഥവൈരിയായി 

രിക്കുന്ന ത്രിലോചനങ്കല് എനെറ ബുദ്ധി ഭവിക്കട്ടെ. 



ശീപതാണ്ധവസ്പോത്രപ്രാരം% ൩൨൨. 

നവിനാമേഘമണ്ഡലിനിരുഭ്ധരുഭ്ധാരയ്ക്കുരത് - 
കുഹ്ുനിശിഥിനിതമ$പ്രബന്ധബന്ധകന്ഥരദ 
നിലിമ്പനിര്ത്ധരിധരസ്യനോതു കൃത്തിസിന്ധുരഃ 
കലാനിദാനബന്ധൂരഃ ശിയം ജഗഭഥ രന്ധര8 ൮ 

നിലകമ്ഥരനായും ഗംഗാധരനായും ചമ്മധാരിയായും സസ്നമ്മേനായും ജഗന്നിയ 
ന്താവായ്ുമിരിയഷ്ക്കുന്ന ശിവന് മംഗള ത്തെ തപയ്യുടട്ട. 

പ്രഫുല്ലനിലപകജപ്രപഞ്ചകാളിമച്ഛുടം 
വിഡംബികണ്ണക സ്ഥരാ രുചീപ്രബന്ധക വഥരം 
സ്മരച്ഛിദം പുരച്ഛൂിദം ഭവച്ഛ്യിദം മഖച്ഛ്യിദം 
ഗജ ച്്രിദാന്ധകച്ചിദം തമന്തകച്ഛുിദം ഭജേ. ന് 

സ്തൂരച്ച്രിത്തായി, പുരച്ഛിത്തായി, ഗജാസുരാന്ധകാസുരഛിത്തായി, അന്തകഛിത്താ യുള്ള നിലകണ്ണനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

അഗവ്വസവദ്യമംഗളാകളാകദംബമഞ്ചജരി. 
രസപ്രവാഹമാധുരിവിജ ംഭണാമധുയ്രതം 
സ്തൂരാന്തകം പുരാന്തകം ഭവാന്തകം മഖ്ചാന്തകം 
ഗജാന്തകാന്ധകാന്തകം തമന്തകാന്തകം ഭജേ. 

ഭലാവിദ്യാരസികനായി സ്തൂരാന്തകനായിരിക്കുന്ന ശിവഭന ഞാന് ഭജക്കുന്മ. 
ജയത്പദ ഭവി ഭമഭൂമത്ഭൂജംഗമമസ്ത്ര 
ഭ്ധഗ ദ്ധഗദ്വിനി ശ്ൂമത് കരാള ബാലഹവ്യഖാട് 
ധിമഭ്ധിമിദ്ധിമി വനാന്മദംഗതുംഗമംഗള 
ദ്ധവനിഭൂമത് പ്ര വത്തിതപ്രച സ്ധതാ ണ്ഡവശ്ശിവഃ 

റ 

൧൧ 
കൃഷ്ണുസപ്പങ്ങാം വമിസ്്ുന്ന വിഷജവാലകളോടുകൂടിയവ നായും, താളുമേള്ള ളോടുക്ഛടി നത്തനം മെയ്യുന്നവനായുമിര് യ്ക്കുന്ന ശിവഷ ജയിയ്റ്ു ട്ട. 
ദുൃഷദ്വിചിതൂതല്പയൊ ഭ൪ജംഗമൌ ദതികസ്രജൊ. 
ഗരി ദ്ൂരത്നലോഷ്ട്യൊ സ്നഹൃദ്വിപക്ഷപക്ഷയോ$ 
തുണാരവിന്ദചക്ഷുഷോ$ പ്രജാമഹിമഹേന്യഷോ. 
സ്സൂമം പ്രവൃത്തയന്മനഭദ കദാ സദാശിപം ഭജേ. ൧൨ 
ശിലാവിചിത്രതല്ലങ്ങം, സപ്പ മാച മുത്തുമാല, രത്ത ലോഷ്ടങ്ങുറം, മുതലായി സക ല വസ്ത്ക്കളിലും സമമാകുംവണ്ണം മനസ്സിനെ പ്രവത്തിപ്പിച്ച ഞാന് ശിവനെ ഭജി വാനിടയാദകണ മ! 

കദാ നിലിബദിര്ത്ധരിനികഞ്ജേകോടരെ വസ. 
ന്വിമു തേദുമ്മതിസ്സ്രദാ ശിര സ്ഥ മഞ്ജലിം വഹന് 

4 

ടു 



൨൪: സ്തുവരത്ഥമാലാ 

വീമു ഗര ലോലലോചനോ ലലാമഫാലലഗാക$ 

ശിവേതി മന്ത്ര മുച്ചുര൯ കദാ സുഖി ഭവാമൃഹം ൧൩. 
[തി 

ഗംഗാതടനികഞ്ജുങ്ങളില് ഇരുന്നു രാഗര്ദ്വഷാദികളെ ഉപക്ഷിച്ചും ദ്ധ്ാനനി 

ഷ്യ മയാടു കൂടിയും സാ രുലിയായ യും ശിവമന്ത്രം ഉ.പുരിച്ചു എന്നാണു ഞാന് സുഖിയാ 
യി ഒവിയ്ക്ൂന്നതു 

ൂമം ഫി നിത്യ മേവമു തമുത്തമോത്തമം സ്പൂവം 

പഠന് സ്തൂരന് ബ്രൂുവന്നാരോ വിശു ദധിമേതി സന്തതം 

ഹരേ ഗുരൌ സൂഭ കതിമാശു യാതി ധാന്യഥാ ഗതിം 
വിമോഹനം ഹി ദേഹിനാം സുശകരസ്പു ചിന്തനം ൧൪ 

ഉത്തമമാത്തമമായിരിയ്ക്ന്ന ഈ സൂവത്തെ പഠിജ്ുയൊ സ്ത്രരിഷ്കഛയൊ കിത്തിവ്ല്ൂ 

കയൊ ഖെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധിയെ പ്രാപയ്ത്ുകയുാ ശ!വവില് ദുഡഭക്തനായിത്തിരുക 

യും വയ്ക്കുന്നു ദേഹ് കറം ൧൭ ശങ്കരസ്തൂര ണവഹ 'തകരംതന്നെ. 

പൂജാവസാനസമയേ ദശധദ്രൂഗിതം 

യശ്ശൂംഭ൫ പൃജനമിദം പഠതി പ്രദോഷേ 

തസ്യ സഥിരാം രഥഗേ സതുരംഗയു യോം 

ലക്ഷ്തിം സദൈവ സുമുഖിം പ്രദദാതി ശംഭു. ച൫ 

. രാവണേയിക്കിതമായ ഈ .:.വ 20ണ്ഡവഃസ്യാത്രത്തെ സന്ധ്യാസമയത്തു ഞരു 

കിത്തിയ്കന്നുഖൊ അവര ശ് പ്രസാദത്താല് ൨.ദവഖ/കളോടുകൂടിയ ഐശ്വയ്ത്ു നില 

നല്ല്ഛന്നതാണു . 

ശ്രിഭശകന്ഠാരാവണവിരചിയം 

ധി ചതാണ്ഡവ3സ്ാത്രം സ ഞ്്ം. 

൧൨. ദാരിദ്ര്യദഹനസ്യലോത്രം. 

വിശ്വേശ്വരായ നരകാൃ്യവതാരണായ; 
൭ 

കങ്ണ്ലാകൂതായ, ശശിശേഖരധാരണായ, 

കര്ചരകാന്ത്ധവളായ ജടാധരായ, 

ദാരിക്യൂദുഃഖദഹനായ, നമ്്ലിവായ, ൧ 

ഗേയരിപ്രിയായ., രജദരിശകലാധരായ, 

കാലാന്തകായ. ഭജഗാധിപകകണായ; 

ഗംഗാധരായ, ഗജരാജവിമട്ടനായം 

ദൂര ഴു; നമ്യൂ്തീവായ. 
ലം 



ദാരിദ്ര ൃ ദഹനാസ്യോത്രം 

ഭ ടതപ്രിയായ, ഭവ്രോഗഭയാപഹായ, 
ഉഗ്രായ, 38ഖഭവസാഗരതാരണായ. 
ജ്യോതിമ്മയായം ഥണനാമസുകൃത്ൃയകായ, 
ദാരി മൃദുര്ഖദഹനായ, നമശ്ശിലായ. 

ചമ്മാംബരായ. ശവഭസ്മവിലേപനായ 
ഫാലേക്ഷണായ, ഫണികണ്ഡലമണ്ഡിതായ. 
മഞ്ജിരപാദയുഗളായ, ജടാധരായ. 
ദാരിദ്യദഭഖദഹനായ, നമശ്ശീവായ. 

പഞ്ചാനനായ, ഫണീരാജവീടടുഷണായ. 
ഹേമാംശ്രകായ, ഭവനത്രയമനണ്ധിതായ. 
ആനന്ദട്ടുമിവരദായ, തമോമയായ, 
ദാരിദ ടു $ഖദഹനായ, നമ്്രിവായ. 

ഭാന്മപ്രിയായം ഭവസാഗരതാരണായ. 
കാലാന്തകായ, കമലാസനു പൂജിതായ, 
വെത്രര്രയായ , ശുഭലക്ഷണലക്ഷിതായ, 
ദാരിദയദു$ഖദഹനായ, നമശ്ശിഖായ. 

രാമപ്രിയായ, രഘുനാഥവരപ്രദായ, 
നാമപ്രിയായ, വരകാള്്റുവതാരണായ, 
പുണ്ടഷ്യപുണ്യഭരിതായ, സരരാ ല്യിതായ, 
ദാരിദ ) )98ഖദഹന്മായ നമശ്ശിവായ 
മുമേതശ്വരായ, ഫലദായ ഗണേശ്വരായ, 
ഗിതപ്രിയായ, വൃഷഭേശ്വരവാഹനായം 
മാതംഗച ജവസനായ, മഹേശ്വരായ ഭാരിദ്ദ.. ശിഖായ. ടു 
വസിഷ്ടേന കൃതം സ്ോത്രം 
സവ്യരോഗധിയവാരണം 
സപ്ലസമ്പത് കരം ശിഘ്വം 
പുര്രപെയത്രാദിവഭ്ധനം. 
തിസന്ധ്യം യ$ പ൭ ന്നിത്യം സ ഹ സ്വഗ്ലമവാല്ല്യാല്. 

ഇതി ശ്രീവസി ഷ്യവിരചിതം ദാരിഭ്വ 
ഭഗയധസ്മാത്രം സമ്മൂണ്ണ്റം 

൮ 

ന് 



മ്പന്നൂ സ്പുവരത്നമാലാ : 

൧൪. ശീപതഞ്ജങലിതാണ്ഡ ൮സ്മോത്രഠ. 

സദഞ്ചിതമുദഞ്ചിതനികഞ്ചിതപദം ത്ധല 

ത്ധലച്ചലിതമഞ്ജുകടകം 
പതഞ്ജലിദുഗഞ്ഞനമയഞ്ജനമചഞ്ചല _ 

പദം ജനയഭഞ്ജനകരം 

കദം ബരുചീമംബരവനം പരമമംബുദ- 
കദംബകവഖിഡംബകഗളം 

ചിദം ബുധിമണിം ബുധഹ്ൃദംബുജരവിം പര- 
ചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ. 

സത്തുകളില് അഞ്ചിയനായി നൃത്തത്തിങ്ക പൊക്ങിയും താണ്മുള്ള കാലടിക 

ളോട്ടക്ടിയവനായി, ത്ധലത്ധലശബ്ദത്തെ പെയുന്ന കടകത്െെ ധരിയ്ക്കുന്നവനായി, ത 

ന്െറ നടയനത്താല് പതഞ്ജിലിയ്രര പരമഹഷത്തെ ചെയ്യുന്നവനായി, നിസ്സംഗനായി, നട 

നചതുരനായി, മോക്ഷപ്രദനായി ഹംസരുചിയായി, ഗാഗാധരനായിം, നീലകണ്ണനാ 

യി, ചിദ്ൂപനായി ബ്ുധാഫ്ാദകര നായിരിയ്ക്ക്കന്ന ചിദംബര നടനെ ജേ ച്ചാലും. 

ഹരംത്രിപുരഭഞ്ജനമയത്തക്ൃതകങ്കണ 

മഖ സ്ധദയമന്തരഹിതം 
വിരിഞ്ചസുരസംഹതിപുരന്ദരവിചിന്തിത 

പദം തരുണചചന്്മകടം 
പരം പദപലിഖ ണ്ധിതയമം ഭസിതമണ്ഡിത- 

തനും മദനവതഞ്ചനപരം 

ചീരന്തനമിമം പ്രണതസഞ്ചിതനിധിം പര. 

ചിദം ബരനടം ഹൃദി ഭജ. ൨ 

പുരാരിയായി, സപ്പുകങ്കണനായി, ദയാനിധിയായി, നാശഹീന നായി, വിരി 

ഞ്ചരദധാഭിവന്ദിതനായ।ം ചന്ദ്രചുഡനായി അന്തകാന്തകന?യി, സ്നേധാര!യായി മന്മു 

ഥാരിയായി, പുരാണനായി, ഭക്താരിഷ്ടദായിയായിരി ഒന്ന ചിദാബരനടനെ ഭജി 

ലാലും. 
അധന്തമഖിലം ജഗദഭംഗഗുണതുംഗ- 

മമൃതം ധ്രുതവിധും സുരസരീ 

ത്തരംഗനികരുംബധ്യൃതിലമ്പടജടം ശമന 

ഡംഭഹരണം ഭവ്വാരം 

ശിവം ദശദിഗന്തരവിജയംഭിതകരം കര 

ലസന്മ ) ഗശിശും പശുപതിം 

ഹരം ശശിധയഞ്ജയപതഗേനയനം പര - 

ചിദംബേരനടം ഹൃു൪) ൭9. ൩. 



ശ്രിപതഞ്ജലിതാണ്ഡവസ്ധയോത്രം ൩൭ 

സദ്യരക്ഷകനായി ഗുണാകരനായി അമുതനായി ചന്ദ്രശേഖരനായി കവദ്ദിയാ 
യി യമാന്തകനായി സംസാരനാശകനായി ഭിഗ് ബഹു വായി മുഗധരനാഷി ചന്ദ്രസൂ 
യ്ലാഗ്നിനേത്രനായിരിക്കുന്ന ചിദംബരനടനെ ഭജിച്ചാല്യാ. 

അനന്തനവരത്നവിലസല്കടകകികിണി 
ത്ധലം ത്ധലത്ധലം ത്ഥലരവം 

മുകുന്ദവിധിഹസൂഗതമദുളലയദഭ്ധവനി 
ധിമിദ്ധിമിതനത്തനപദം 

ശങ്കന്തരഥബറ്ഥിരഥനന്ദിമുഖദന്തിമുഖ 
ഭഗോിരിടിസംഘനികടം 

സനന്ദസനകപ്രമുഖവന്ദിതപദം പര 
ചിദംബരനടംഹ്ൃദി ഭജു. ര 

ത്ധല ത്ധച ശബ്ബത്തെ ചെയ്ക്കുന്ന ന ചരത്നഖലിത കടകകി 
വേളയില് വിഷ്ക്ുവാരിഞ്ചപ്രകടി ങ്ങദുായ താജമേളങ്ങളാടം 
കൂടിയവനായും സഥകാദിമുനിവന്ദിതനായും ഇര് 

കകിണികളോടും നൃത്ത 

സവ ടുതഗണങ്ങളേറട്ടം 

പ്പ്ലുന്ന ലിദംബരനടനെ ഭജിച്ചാലും. 

അനന്തമഹസം രിദശവദ്ദൃയചരണം മുവി 
ഹൃദന്തരവസന്തമമലം 

കബന്ധവിയദിന്പവനിഗന്ധ വഹവഹഫ്ിമഖ 
ബന്ധുരവിമംജുവപുഷം 

അനന്തവിഭവം തരിജഗദന്തരമണിം തിണ. 
യനം ത്രിപുരഖണ്ഡനപരം 

സനന്ദമുനി നന്ദിത൧ണം സകരുണം പര 
ചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ. ൫൭ 

അഷ്ട മൂത്തിപരിരശാഭ1 മനായി 
ണാനിധ്'യായിരിഷ്ക്ന്ന ചിദംബര൯ടനെ ഭജധച്ചാലും. 

അചിന്ത്യമളിബ്ദന്ദര്ചിബന്ധുരഗളാങ്കരിത 
കുന്ദനികുരുംബെധവളം 

മുകുന്ദസുരബ്ന്ദവലഹത്തയകൃതവന്ദന 
ലസന്തമഹികണ്ഡലധരം 

അകമ്പമനുകമ്പിതരതിം സുജനമംഗള 
നിധിം ഗജഹരം പശുപതിം 

ധഠഞ്ജയന്ുതം പ്രണതരഞ്ജനപരം പര 
ചിദംബരറാടം ഹൃദി ഭജ, 

അരി മതജസ്വിയായി മുനിദേവാദിശര ണ്വനായി 
ഭ൭ത്രലോക്യദിപമായി കരു 



൩൮ സൃവരത്തമാലാ 

അചിന്ത്യനായു , കൃഷ്ണകണ്ണാത്തില് ധരിക്കപ്പട്ട് രിക്കുന്ന ഭസ്തധാവള്യരേടുകൂ 
ഭിയവ നായും, വിഷ്ക്ണു പ്രമുഖ വന്ദികനായയം, അഹ് കണ്ഡലധാരിയായും, സ്ഥിരനായുംം 

ശരി ലപ്രഭനായും, ധനഞ്ജയ വന്ദ്യനായുമിറിവ്ലുയന്ന ചിദംബരനടനെ ഭജിച്ചാരും, 

. പരം സുരവരം പൃരഹരം പശുപതിം ജനിത 
ദന്തിമുഖഷണഞ്ട, ഖമമും 

മൂഡം കനകുപിംഗളജടം സനകപകജ 
രവീം സൂമനസ്വം ഹിമരുചിം 

അസംഗമനസവം ജലധീജന്മഗരളം കബ- 
കയറതമതുലംഗുണനിധിം 

സഡനന്ദവരദം ശമീതമിന്ദുവദനം പര 

ചിദംബരനടംഹ്ൃദി ഭജ. ൭ 

ഥന 1 ാ ലു | 

ഗനണേശസനൂഖ്രഷണ്യന്മാരുടെ . താവായിം സ്വണ്ണുവണ്ണൂജടായു തനായി, സന 

കസനദസ്്യനായി നി സ്യഗനായി. വിഷ ഭാക്തവായിരിഡ്യയന്ന ചിദബേര൯ടനെ 

ഭജിച്ചാലും, 

അജം ക്ഷിതിരഥം ൫ ഗവൃയംഗ൧വ൧ണം കവക 

ശുംഗിധനുഷം കുരലസല് 
കുരംഗപ്പിഥടംകപരശ്ം രുചിരകുങ്കമ 

രുചിം ഡ മരുകഞ്ച ദധതം 

മുകുന്ദവിശിഖം നമദവന്ധുഫലദം നിഗമ 

വൃന്ദതുരഗം നിരുപമം 

സചണ്ഡികമമും ത്ധടിതി സംഹൃതപുരം ൨.൪ 
ചിദംബരനുടം ഹൃദി ഭം ൮൮ 

ഭൂരഥനായും സ വവുഗണഃത്താടുളുടിയവനായും കനകവ:വതാനുസ്സ്റായുംകുരംഗോ 

ദിധരനായും കുങ്കുമ പ്രകാശനായും മുകന്ദാസ്രുനായും ഭക്തന്മാക്ക ഫലവ്ൃക്ഷമായും അമലാ 

യാശവ്നായും സഥണ്ഡികനായും ഇരിയ്ക്കുന്ന പുരച്ചേഷിയായ കിദംബരനടനെ ഭജി 

മൃ €9൭, 

അനംഗപരിപ ഥഥിന മജം ക്ഷിതിധുരന്ധര 

മലക്രണയന്തമഖിലം 

പ്ലന്തമനലം ദധതമന്മകരിപും സ്ധവതരാ 

മി പുസുരവനിതപദഭം 

മ ദഞ്ചദരവിനദകലബന്ധുശതബിംബരുചി 

സംഫതി സുഗന്ധിവപുഷം 

പതത്ജലിനുതം പ്രണവപഞ്ജരശുകംപര 

ചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ. , 



ഫാടകേശ്വരസ്യോമ്യം 1൨൯ 

അനംഗാരിയായി ഭകൈലാസവാസനായി അനിധരനായ്ി അന്തകറ പൂവായി 
ജന്ദ്രപൂജ്യനായി സൂയ്യശമഥശാഭിമനായ ചോേദധധദ്യസായ രിയഷ്ക്കയന്ന ലിദംബരനടകനെ 
ഭജിച്ചാലും, 

ചിദംബരനട സൂവമിദം പരതി യ$ സത്ത 
മന്തകരിപുപ്രിയതമം 

പരം സുകരശമ്ലുലസദ ത്ഥബഫ്ുചിര 
രചിരം രസികഹൃദ്യ മമലം 

സരഞ്ജയതി ശംഴമമചം ഗതി] സത്യ 
വയനം നടപതിം ചലതരം 

പ്രപഞ്ചയതി നിത്യവിഭവം ജുയ്യതി പഞ്ച 
വിശിഖം വ്രജതി ശംകരപദം. ൧൨ 

ശമ്മാത്ഥാദി കളാല് മര്നഹരമായൂം അമചമായും ശിവ പ്ര! മികരമായുമിരിയ്ക്കു 
ന്ന ഈസ്യോത്രരത്ത പാില്ലുന്നവന് സംസാരവിഷയങ്ങളിര് നിന്നു മുക്നായി ശിവ 
പദത്തെ പ്രാപിയ്കുന്നു. 

ശിപ തഞ്ജുലിയാണ്ഡവസ്യകോ ത്രം സനുണ്ണം. 

൧൪൫. ഹഫാടകേശ്വര ലാത്ത. 

ഓം മോസ്മൂ ശവ്യ! ശംഭോ! ത്രിഷേ ത്ര! ചാരുഗാത്ര' ത്രൈലോകൃനാ ഥ! ഉമാപതേ! ദക്ഷയമ്ഞവിദ്ധവംസക! ാമാംഗനാശന'ഘോരപാപ്പ്ര 
സ ൮,സത്വക്ഷയകര! ശുഭകര്യ 

മഹേശ്വര! ര്രിശൂലധര്യ സ്ലരാരേ' ഗ്രഹാധാമള്! ദിഹ്വാസഃ! 
ശേഖര: ജടാധര. കപാലമാലാവിട്ടഷിതശരീര! 
പ്രജാ ക്ഷ: ഭഗാക്ഷ്തൊ? ക്ഷയ ക്ര" ഭീമസേനാനാ 
ഗദാഹിന്! ചത്വരവാസിള്ല്! 
ഭവ; വഷദഭ്ധ്വജ! 

ണാശന. മഹാപുരുഷ മഹോശഗുമൂ ത്തേ! 

മഹാശംഖ 
വാമചക്ഷുഷുഭിതദേവ! 

ഥ: പശുപതേ! കാമാം 
ശിീവ' മഹാദേവ! മായശാന! ശക്കര! ഭീമ 

കടപ്ര ഡഥമഹാനാട്ടേശ്വര? ടൂതിരത! അവിമ ൦ ക! രു3: രുദ്രേശ്വര! സ്ഥാണോ' ഏകഷിംഗ! കാളിന്ദീപ്രിഷ! ശ്രികണ്ണ! വില ണ്ണ! അപരാജിത! രിപൃഭയക്കര: സന്തോഷപതേ! 
തല്പൃരുഷ! മഹാഘോര! അഘോര ത്തേ! ശാന്ത! സരസ്വരീകാന്ത! സ ഫസ്രര മൃത്തേ: മഹോ ത്ഭവ' വിഭോ കാലഗേ! രുദ% രെൌദു! ഹര! മഹിധരം പ്രീയ! സവതി മ്ഥാധിലാസ്ധ പാസ്സു കാമേശ്വര! കേദാരാധിപരേ പ രിപു! മുച്ുകുന്ദ! മധവിചാസ്പ കൃപാണപാണേ! ഭയക്കര! വിദ്യയാ രാജ! സോമമരാജ! കാമരാജ! മഹിധരരാജ! കന്യാഹൃദജ്കുവസതേ; സമുദ്ദ 

വാമദേവ! അഘോര” 



ത്ര സൂവരത്നമാലാ 

ശായിന് ഗയാമുഖ്വ ഗോകഴ്സ്് “ബവഹ്മയോനെ! സഹസ്രവക്രാക്ഷിചര 

ണ! ഹാടകേശ്വചര! നമസ്സേ നമസ്ടേ നമ ഡൂ ൯൩മ൪. 

ശ്രിവാമനപുരാണേഹാ ടകേശ്വരരസ്മോത്രം. സം ചൂട്ടും. 

ടെ ഗണ്ണ്..- 

൧൬. ശ്രീഹാലാസ്യേശാഷ്ടകപ്പാരംഭഃ. 

ശൈലാധീശസുതാസഫായ! സകലാമ്ലായാന്തവേദ്യ! പ്രഭോ 
ശൂലോഗ്രാ ഗ്രവീദാ രിതാന്ധക സുരാരാതീ! വരവക്ഷസ്ഥല! 

കാലാതിത/ കലാവിലാസ! കുശല ത്രായേത തെ സന്തതം 

ഹാലാസ്പേശ! കൃപാകടാക്ഷലഹരി മാമാപദാമാസ്സറുദം. ൧ 

പാദ്വ മിവല്ലഭനായി, വേദാന്തവേല്യനായി, അന്ധകാസരാന്തകനായി, കാലേ 

ദരഫി തനായി, കലാമൃത്ത' യായി രിയ്യ്ന്ന അല്ലയൊ ഹാലാസ്ധയേശ! അങ്ങയുടെ കൃപാക 

ഭാക്ഷം ഞപന്നി ധിയായ രിയ്ക്കുന്ന എന്നെ രക്ഷിയ്ക്്മാറാകണമമേ. 

കോലാല്ലൂച്ചുദരൂപമാധവ സുരജ്ടൃഷ്ടാതി ടൂരാംഘ്വിക! 
നിലാഭ്ധാംഗ! ിവേശനിജ്ജരധുധിഭാസ്വജ്ജടാമണ്ഡല! 

കൈലാസാചലവാസ। കാർമ്മുകഹര! ത്രായേത തേ സന്തതം, 

ഹാലാസ്വയേശ കൃപാകടാക്ഷലഹരി മാമാപദാമാസ്ത്രുദം ൨ 

വരാഹഹംസ രൂപികളായ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാദികഠംക്കുപോലും അറിയപ്പെടാത്ത പാ 

ദാദികേശത്തോടുകൂടിയവനായി ഗംഗാധരനായി മെകലാസാലയ നായി ീയ്ക്ക്ന്ന ഹാ 

ലാസ്വേശ്പരംംംടംം 

ഫാലാക്ഷിപ്രഭവപ്രഭഞ്ജനസഖപ്രോദ്ല്സ്റ്റലിംഗച്ഛൂടാ- 

തൂലാനംഗകച്ചാരുസംഹനന൯ സന്മിയേക്ഷണാവല്ലഭ! 

ശൈലാദപ്രമുഖൈ£ ണൈസൂതഗുണ' ത്രായേത തേ സന്തതം 
ഫ് 

ഫാലാസ്വയേശ.... മാ സ്യം: 
൩ 

നെററഠിക്ക ശസിനാല് കാമദദവനെ മഹി പ്പിച്ചവനായി. മിനാക്ഷിവല്ലഭനായി, 

ഭൂതഗണങ്ങളാല് വന്ദിതപദനായിരിയ്യ്യന്ന അല്പയൊ ഹാലാ?സ്പൃശ്വരംംംംംം 

മാലാക ല്ിതമാലുധാനഫണസന്മാണികു )ഭാസ്വത്തനോ! 

മൂലാധാര! ജഗത്രയസു) മുരജിന്നേത്രാരവിന്ദാച്ചീത! 

സാലാകാരഭജാസഹസ്സ! ഗിരിശ! ത്രായേതതേ സന്തതം 

ഹാലാസ്സയശ ...........മാസ്റൂദം. ി 

സപ്റ്വമാലകളില് ഉള്ളൂ മാണിക്യങ്ങളാല് ശോഭിയ്ക്കുന്ന വനായി, ത്രൈലോക്യമൂല 

മായി, വിഷ്കണ്തു വമ്പ്യനായി, മഹാബാഹുസഹ സ്രനായിരിയ്ക്കുന്ന ഫാലാസ്വേശ്വരംം. ടം 



ശ്രീഹാലാസ്ൃശാഷ്ടകപ്രാരംഭ ക്. 

വോലാദിതു യസഫാസ്റ്രകോടിസദ്ൃശോദ്ദദ്വേഗവത്യാപഗാ 
വേലാഭ്ദമിവിഹാരവിഷ്ട! വി ബുധസ്രോതസ്വിനിശേഖര! 
ബാലാവര്ണൃക്വിത്പഭൂമിസുഖദഃ! ത്രായേത തേ സന്തതം 

ഹാലാസ്േശ മാസ്സൂദം... .. ) ഗഗ ക 

ഞആദിത്യസഥ സ്രകൊടി ദിപ്യിയുള്ള വനായി വെഗയതി। മിരത്തിങ്കല് ധിഛരിയ്ക്യയന്ന 
വനായി, അജ്ഞന ;രാല് അവര്ണ്വനായി, ജത്താനപ്രദ യായിരി യ്ക്യന്ന ഹാലാസ്ധവേശ വ്ര 

 കിലാലുവവിപാവകായിലനഭ ശ്വന്ൂറ 2: യജ്വാക്ടതേ! 

കിലാവേകസഹസ്രസങ്കലശിഖി സൂംഭസ്വരൂപാമിത! 
ി ) ചോളാദി ഷൃഗൃഹാംഗനാവിഭവദ! ത്രായേത തേ സന്തതം 

ഹാലാസ്വേശ! കൃപാകടാക്ഷലഹരീമാമാപദാമാസ്ത്റദം ൬ 

മായി അഗ്നിസ്വരൂപനായി, ഭക്രുജനവര പ്രദനാ യിരി്ല്,ന്ന ഹാ 
ലാമസ്യശവരംംംംംംംടം നി 

റ് ) | ക ലിലാത്ഥാഞ്ജലി മേകമേവ ചരതാം സാമ്രാജ്യലക്ഷ്തിപ്രദ! 
. ച മ്മ സ ി ] ] സ്ധ്ൃലാശേഷചരാചരാത്മക ജഗല് സ്ഥൃണാഷ്ടമൂത്തേ! ഗുരോ! 

താലാഭാനുജഫല് ശു നൃപ്രിയകര! തരായേത തേ സന്തതം ൽ 
ഹാലാസ്ത്റേ:; കൃപാകുടാക്ഷലഹര്രി! മാമാപഭുമാസ്ത്ൂദം, ൭ 

കള.'ഡായിട്ടപോലും കൈകുപ്പന്നവക്ട അമിപ്യഭത്ത കൊടുക്കുന്ന വനായി ബ്ഥൂല 
സൂക്ഷ്കസവരൂപനായി। നരനാരായണ പ്രിയനായിരിയ്ക്കുന്ന അല്പയൊ ഹാലാസ്ൃശവരം.ം 

ശരം 

ഫാലാസ്യ്യാഗതദേവരൈത്യമു വിസംഗിതാപദാനക്വണ 
തതൂലാകോടിമനോഹരാംഘികമലാനന്ദാപവശ്ശുപ്ര ദ 
ശ്രിലിലാകര! പത്മനാഭ! വരദ! തൂരായേത തേ സന്തതം 
ഹാലാസ്വേൃശ...... 

ഴ് റു [ര ദേവഭൈത്യമുനി നിരതനായി ഖിഷചപ്പിയാഷിരി ു മു തനായി വഷ്ഇുപ്ര യയായ്രിയ്ക്കുന്ന മം ല്ലയൊ ഫ: 

ാഡ്പ്ൂഴം. 
൮ 

ലാർസ്വയ 

ലീലാനാദരമോഹത$ കപടതോ യദ്വാ കദംബൊടവി. 
ലം ൦] [1 

1 
[ ഹാലാസ്യ്യാധിപതിഷ്ടമ വ കമീദം സവേ ഷ്ട സന്ദോഹവം 

ആലാപാനഫലാന്ധിഹായ സതതം സങ്കിത്തയന്തിഹ യേ 
തേ ലാക്ഷാര ദപദാബലാഭിരഖിലാന് ഭോഗാന് ലഭന്തേ സദാ ൯ 

രീ പം ടം ച ഏത്തനിചയി ലും ഈര ഹാചാര്സ്ൃശാഷ്ട കത്തെ ജപിക്കുന്നവന് സകല സൌഭാഗ്യ 
ശേരളയും പ്രാപിയ്യയന്നു. 

ശ്രീഹാലാസ്വ്യേശാഷ്ടകം സസ്മുണ്ണം 

6 :: 



8൮. സൂവരന്നമാലാ 

4൭. ശ്രീമതുഞ്ജയസ്ധോത്രം. 

രുദ്രം പശുപതിം സ്ഥാണും നിലകനണ്നെമുമാപതിം 

വമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൂത്യർ കരിഷ്യതി. 

കാളുകണ്ണം കാലമൂത്തിം കാലാഗ്നിം കാലനാശനം 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യ8 കരിഷ്യതി. 

വാമദേവം മഹാദേവം ലോകനാഥം ജഗല്ശുരും നമാമി. 

ദദവദേവം ജഗന്നാഥം ദേവേശം വൃഷഭധ്വജം നമാമി. 

തരൃക്ഷം ചതുര്ഭുജം ശാന്തം ജടാമകടധാരിണം നമാമി 

ഭസ്ത്ോദ്ധൂളിതസവ്യാംഗം നാഗാഭരണഭൂഷിതം നമാമി... 

അനുന്തമവ്യയം ശാന്തമക്ഷമാലാധരം ഹരം നമാമി... .. 

ആനന്ദം പരമം നിത്യം കൈവല്യപദദായിനം നമാമി....... 

അഭ്മനാരിശ്വരം ദേവം പാ്യതിപ്രാണനായകം നമാമി, പ, 

പ്രളയ സ്ഥിതികത്താരമാദികത്താരമിശ്വരം നമാമി... 

വ്വയോമകേശം വീ രൂപാക്ഷം ചന്ദ്രാഭ്ധകൃതശേഖരം നമാമി... 

ഗംഗാധരം ശശിധരം ശങ്കരം ശ്ൂലപാണിനം നമാമി, .,...,. 

സ്വഗ്ലാപവശ്ശൂദാതാരം സൃഷ്ടി സ്ഥിതൃന്തകാരിണം നമാമി, 

കല്ലായുദ്ദേഹി മേ പുണ്ചയം യാവദായുരരോഗതാം നമാമി... 

ശിചേശാനം മഹാദേവം വാമദേവം സദാശിവം നമാമി... 

മാക്ട ണ്ഥേയമിദം സ്മോത്രം യര് പഠൊച്ഛിവസന്നിധൌ 

തസ്യ മൃത്യുഭയം നാസ്തി സത്യം സത്യം വദാമഹ്യം. 

സത്തും സത്യം പുനുണ്ണുരു മയ്യ ഭജമുച്ചുതേ 
വേദശാസ്ത്രാല് പരം നാസ്തി! ന ദൈവം ശകരാല് പരം. 

ശ്രിമു തൃയഞ്ജുയസ്യയോത്രം സാപൃണ്ണം. 

൧൮. ശ്രീചിശ്വനാഥാഷ്ക. 

ഗംഗാതരംഗരമണിയജടാകലാപം 

ഗൌരിന്നിരന്തരവിഭൂഷിതവാമഭാഗ്രം 

കൂ യമു 8 

൭ കട 

റ ൭ 

൧൧൧ 

8 
൧൩ 

1 

൧൪ 

൧൬ 

൧൭ 

വവ 



ശ്രിചി:പനാഥാദ്യകം ട്ട പ, ൭൭3. 

ദോരായണപ്രിയമനംഗമദാപഹാരം 
വാരാണസിപുൂരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം ചി 

ഗഗ്രോധരനായി , അദായാരി വരനായി, ധിക്ക്തൂപ്പിയനായ।, കാമാരിയാജിരി 
സ്യ്യന്ന കാശി ധിശവനാഥനേ ഭജിച്ചാഭും. 

വാചാമഗോചരമനേകഗുബസ്വത്രപം 

വാഗിശവിഴ്ക്സുരസേവിതപാദപിഠം 
വാമേന വിഗ്രഹവരേണ കളത്രവന്തം 
വാരാണസിപുരപതിം ഭജ വിശ്വന്ാഥം. ൫. 

അധധദ്യയായീ, നാനാഗുണരൂപചനായി ബ്ര ാഭിവന്ദിതനായാ പായ്കൃത്വാ 
മാഥേനാ്തിരിക്കന കാശിവിശവനാഥനെ ഭജിച്ചാലും. 

ടൂതാധിപം ടുജഗദ്ടൂഷണഭഷിതാംഗം 

വ്യാഘ്വാജിനാംബരധരം ജടിലം ത്രിനേത്രം 
പാശാങ്കശാഭയവരപ്രദശു ലപാണിം 
വാരാണസിപുരപതിം ഭജ വിഗ്വനാഥം. ൨൨. 

ഭൂതനാഥനായി, ഭജംഗഭൂഷണനായി, വ്യാഘ്ചമ്മധര നായി, പാശാജ്ശാഭിക 
ളോടുകൂടിയവനായിരിയ്യയന്ന കാശിധിശ്പയാഥനെ ഭൂജിച്ചാലും, 

ശിതാംശുശോഭിതകിരിടയിരാജമാനം 

ഫാലേക്ഷണാനാലവിശോഷിതപഞ്ചബാണം 

നാഗാധിപാരചിതഭാസുരകള്സ്്റപൂരം 

വാരാണസി . ൦൦൦൦ ത് 
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ടുരിതനാശകനായി “ദനുജാന്തക നായി ഉഭവധരനായിരിയ്കകുന്നം 
തേജോമയം സഗുണന്ിഗ്ഗണമദ്ധിതിയ 
മാനന്ദകന്ദമപരാജിതമപ്രമേയം 
നാഗാന്തകം സകളനിക്ടളുമാത്മരൂപം 
വാരാണസി 69090൭9൦൭൭ ൭ 



നി 
ന്ന് ടം റ ൂ ഉ, രര സ്ൃദ്വര്ത്നമാലാ 

തേഭോഭൂൂപനായും, ഗുണയുതനായും; ഗുണരഹിയ നായും, ഏകനായും, ആന൯ മ മൂത്തിയായും, നി സൂലയനായും, അചിത്ത്യനായും, നാഗാന്തകുനായും, സകള നായും, നി 
ഏല നായും,, അരൂപനായും ഇരിയ്ക്കുന്ന. ം ട്രം. 

ആശാം വിഹായ പരി ഹത) പരസ്യ ഡിന്ദാ 
പാപേ രതിഞ്ച സുഡിവായ്യു മനസ്സ്മാധൌ 
ആദായ ഹത കമലമദ്ധൃഗതപ്രവേശം വാരാണസി! . ,, ൭ 

ഞശരയേയും പരനിന്ദഡയും പാചരതിയേയും ത്യജിച്ചും സമാധിയില് ഉറ ലൂ 
൫) ഡൃദന്തസ്ഥനായംം.ം൦ം.ം൦൦20൦൦൦ ടാം 

ലി രാഗാദിദോഷരഹിതം സ്വജനാനുരാഗം . 
വൈരാഗൃശാന്തിവിലയം ഗിരിജാസഹായം 
മാധുയുധൈയുസുഭഗം ഗരളാഭിരാമം വാരാഞസി , . , ൮ 

രാഥാദിദോഷങ്ങളല്ലാത്തവനായ ഭക്തുപ്രിയനായി ധൈദാഗ്യൃശാന്തിനിമിയം ൭! മഗൌടരിനാഥനായി സഹൃദയനായി ചീല കഴ്ണാനായിരിയ്ക്കകുന്ന കാശിവിശവ_നാഥകന 
ടിച്ചാമു ടിം 

വാരാണസി പുരപതെ? സവനം ശിവസ്യ 
വ്യാസോ ദത മഷ്കുക മിദം പഠതേ മനുഷ്യര് 
വിദ്യാം ശ്രിയം വിപുലസൌഴഖ്യുമനന്തകിത്തിം 
സയ്യ്യാപയയ ദേഹവിലയെ ലഭതേ ച മോക്ഷം. ) 

വ്യറസോക്ത മായിരി യ്രന്ന ഇട വിശ്വനാഥാഷ്ടകത്തെ പഠിക്കുന്നവന്ദ ജ്ഞാന “വും ഫഐശവയയയും ൭സാഖ്യ്യവും കിത്മിയും സിദ്ധിയ്ത്യന്നതിന്നു പുഠമെ ദേഹനാശത്തില് 
“മോക്ഷപ്പാപ്യിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ന 

ശ്രിവ്യാസവിഭചിതം വ ശ്വനാഥാഷ്ടകം സയ്മള്ലും, 

൧൯, മഫേശ്വചരചഞ്ചരത്ാസ്വോത്രം, 
പ്രാതഃ സ്മരാമി വപരമേശ്വരവക്രുപത്മം 

ഫാലാക്ഷകിലപരിശോഷിതപഞ്ചബാണം 
ഭസ്മ്ത്രിപുണ്ഡവലിതം ഫണി ദാണ്ഡ. ച: 

ദാന്നദേന്ദുചന്ദനസുധാരസമന്ദഹാസം. ള് 

പ്രാതഭജാമി പരമേശ്വബാഫ്ുദണ്ഡാന് 
ഖട്പവാംഗശൂലഹരിണാഹിപിനാകയു ദതാന് 
ഗൌരികപോലകുചരഞ്ജിതപത്രരേഖാന് 
സൊള്ള്്റുധകമണമണില്ലുതീടാസമാനാന്, [ 



 ശ്രിശകാര്ര്ഫ്ടകം ൪/൭ 

പ്രാതനനമാമ। പരമേശ്വരപാദപത്മം 
പത്മോത്ദവാമരമുി നൂമനോനിവാസം 
പത്മാക്ഷവേത്രസരസിരുഹപൂജനിയഷം - ൩ 
പത്മാംകശഭ്ധപജസരോരുഹലാഞ്ചനാഡ്യ്യം 

ന ൦) (മ 2 ( തി പ്രാതര്സ്തൂരാമി പരമേ:്പരപുണ്യയമൂത്തിം 
കരപ്പൂരകന്ദധവളംഗജ ചമ്മചേലം 

ഗംഗാധരം ഘനകപദ്ദവിഭാസമാരനം 
കാത്യായനിതനുവിട്ടൂഷിതവാമഭാഗം. ര' 
പ്രാതദസ്കൂരാമി പരമേശ്വരപുണ്യനാമ 
ശ്രേയ$പ്രദം സകലദുഭഖവിവനാശഹേതും 
സംസാരതാപശമനം കലികറ്മഷഫ്ച ം 
ഗോകോടിദാ൯നഫലദം സ്പ്രബണേന പുംസാം. ി 
ശ്രിപഞ്ചരത്ഥായി മഫേധപപരസ്യ 
ഭര ത്യോപദാദ്ൃസ്ഡഗതിദഃ പ്രഭാതെ 

ആയുഷയമാരോഗു) മനേകഭോഗാന് 
പ്രാപ്നോതി കൈവല്യപദം ദുരാപം ന്ന 

ഗ് മ ം 
€ ൽ ജൂത) ഫേശവരപഞ്ചരത്തസ്മാത്രം സവ്ൃണ്ണം, 

൨ഠ. ശ്ര്രീശംകുരാഷ്ടകം, 
ശിഷജടാഗണഭാരം ഗരളാഹാരം സമ സ്പൂസംഹാരം 
കൈലാസാദ്ദിവിഹാരം പാരം ഭവവാരിധേരഹം വന്ദേ. ൧ 
ഉടാജടനായി വിഷക്ഷേകനായി ചോകസംഃഫാരകനാഡി _മെര്ലാസവാസനാ യമി ഭവായ്റ്റിപഠാരഥ നായിരിഡ്ഡ്യന്ന ശങ്കരമനെ ഞാന് വയി കടന്നു. 
ചന്ദ്രകലോജ്പലഫലം കണ്ണവ്യാലം ജഗത്രയിപാലം 
എൃതനരമസ്പൂകരൂലം കാലം ഓാലസ) കോമളം വന്ദേ, ൭ 
ബാരലന്ദഫാലനായി സവ്വ്കണ്ണനായി .ലോകപാലകനായി നിം 

ചകാചനായിരിഡ്റുന്ന 

ി 

കോപേക്ഷണഡതകാമം സ്വാത്മാരാമം ാഗഥേവൂുജാവാമം 
സംസ്ൃതിലോകവിരാമം ശ്യാമം കണ്ണേന കാരണം വദ്രദേ, ൩. 
കാമാരിായി ആനന്ദമൃത്തിയായി ൧൭ രിവ്ലുമാഴന്മാതി േധാനായ। തില്ല 

[1] ം . 4: ഉ?രണ്പ്പച നായി റ്: 99) ഭാജി ആന്തം ഷം എ ളം 



൪൬ സൂവരത്തമാലാ 

കടിതടവിലസിതയാഗം ഖണ്ഡിതയാഗം മഹാത്ളുതര്യാഗം 
യിഗതവിഷയരസരാഗം ഭാഗം യഞ്ഞേഷു ബിഭ്രതം വന്ദേ. ര് 

സറ്റ്രുകാഞ്ചിയായി യാഗദ്ധപംസകനായി സന്യാസിയായി വിഷയനി വൃൂത്തനാ 
യി യജ്ഞടാക്കായിരിയ്ക്കുന്ന.,. 

ത്രീപുരാദികദനുജാന്തം ഗീിരിജാകാന്തം സദൈവ സംശാന്തം 
ലിലാവിജിതകൃതാന്തം ഭാന്തം സ്വാന്മേഷ്ട ദേഹിനാം വന്ദേം ൪ 

ത്രിപുരാദ്യ സുരാന്തക നായ ഗൌരീ കാന്തനായി സദാ ഗാന്തനായി യമാന്തകനാ 
യീ സദ്യാന്തയ്യാമ।യായിരിയ്ക്യന്ന ശങ്ക നമെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു, 

സുരസരീദാലൂതകേശം ത്രിദശകുലേശം ഹൃദാലയാവേധം 

വിഗതാശേഷല്ലേശം നിലയനമിശം സുസവ്വദാം വന്ദേ, ൬ 
സ്വശ്ലൂംഗാധരനായ ത്രിലമകലപതിയായി ഹൃദാവാസനായി കേശഫഭനായി 

സവ്പന്നിലയ നായി ഭിവ്ലയുന്നംം ടം 

കരതലകലിതപിനാകം വിഗതജരാകം സുകുമ്മണാം പാകം 

പരപദയിരുവരാകം നാകംഗമ പൃഗവന്ദിതം വന്ദെ ി 
സ്ലേ ദടഷിതവായ। മായാരഡി തനായി നാശരഷിതനായി പ്രമഥാധിപനായിരി 

്ല്യന്ന ശങ്കരമന ഞാന് ഇടധിടാതെ വന്മയ്യ്ുന്നു 

ഭൂതിവിടടഷിതകായം ദൂസ്പൂരമായം വിവര് ജല്ിതാപായം 

പ്രമഥസൂഹസഹായം സായംപ്രാതന്നീരന്തരം വന്ദെ, പ് 

ായന്ദനിമ്മിരമായിരിയ്ക്കുന്ന ഈ സ്പോത്രത്തെ ശരദ്ധയോ$ പഠിയ്യ്യന്നവന് വം 

ശിവചപദത്തെ പ്രാപയ്യുന്നു. 

യസ്തു പദാഷ്ടകമേരുദ് ബ്രഹ്മാനന്ദേയ നിമ്മിതം നിത്യം 

പാതി സമാഹിതചേതാ$ പ്രാഫ്ലോത്യന്തെ സശൈവമേവ പദം ൯ 

ഗ്രിശങ്കരാഫ്ടുകം സധോള്്്ം. 

൨൧. അദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകഠം 
ല്ല 

ശാം അംഭോധരശ്യാമളകുന്തളായൈ 

തടില്പ്രഭാതാമുജടാധരായ 

നിരിശ്വരായൈ സിഖിലേശ്വരായ 

നമക്ിവായൈ ച നമശ്ശിവായ, ഷു 

വിവരണം: യ സ്ോോത്രത്ത ല് ഓര? ശ്ലോകത്ത ലും ഞല്യപദം പാദ്യതിയു 

ദടയും അടുത്തപ്പദം ശിവദ൯ റയും വിശേഷണങ്ങളായി സൂതിച്ചിട്ടുള്ളതീനാൻ .അഭ്ുനാ 

രിചവസുതരമെന്നു പാരുന്നു; ഗ് 
ക്ര 



ദ്അദാരിശ്വരാഷ്ടകം രമ 

പ്രദീപ്പരന്നോജ്വലകുന്തമായൈ 

സ്റ്റരന്മഹാപന്നഗടൂഷണായ 

ശിചപ്രിയായൈ ച ശിഖാപ്ര!യായ 
നമ്്ശിവായൈ ച നമശിവായ .. 

മന്ദാരമാലാകലിതാളകായൈ 

കപാലമാലാങകിതകന്ധരായ 

ദി്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ 

നാമ്ലീവായൈ ച നമശ്ശിവായ. ൩. 

കസ്തരികാകക്കമലേപയായൈ 

ശുശാനഭസ്മാത്തവിലേപനായ 

കൂതസ്മരായൈ വിക്ടതസ്തരായ 

നമ്ശിവായൈ ച നമ്രീവായ- [റ് 

പാദാരവിന്ദാപ്പിതഹംസകായൈ 

പാദാബ ജരാജന്മണി ആപുരായ 
കളാമയായൈ വിീകലാമയായ 
നമശ്ശിവായൈ ചി നമശിവായ. തു 

പ്രപഞ്ചസ്ൃഷ്ട്യന്മുഖലാസ്യകായൈ 
സമ സ്കസംഹാരകതാണ്ഡവായ 
സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായ_ 
നാമശ്ശീവായൈ ച നമശ്ശിവായ. 

പ്രചുല്ലനിലോത് പലലോചനാഷൈ 
വികാസപംകേരുഹലോചനായ 
ജഗജ്ജുനനൈ) ജഗദേകപിത്രേ 
നമ്ശീവായൈ ചവ വമ്്ലിവായ. ൭ 

അതന്തബ്ബഹിശ്ചോഭ്വമധശ്ചമദ്ധേ 
പുരശ്ച പശ്മാവ്വ വിദിഷ്ഷ ദി 
സവ്ൃംഗതായൈ സകലംഗതായ 
നമശ്ശീവായഷൈ ചവ നമശ്ശിവായ. ൮ 

അകത്തു: പുറത്തും മുകളിലും താഴെയും മദ്ധ്യത്തിലും മുിലും പിമ്പിലും മിക്കക ളില്ലാത്തിടങക്കളിലും ദിക്കുകളിലും എന്നു മവണ്ടാ സവ്ലവ്യാപയയായേ പ്പാ വയ്ക്കും സവ്യപ്യയാ 
പയൂനായ ശ്രിവനും ആയികക്കാണ്ടു നമസ്ത്രാരംം റ ലു 



4 സ്മുവരത്നമാലാ 

ഉപമമ്ലുകൃതം സ്നോത്രമദധനാരീശ്വരാഹ്വയം . 
യര് പരേല്:ൃന്ന യാദ്വാപി ശിചലോകെ മഹിയതെം' 

നി 

ഉ.പ൩ വിരച്ചിതം അദ്ധനാ ിശ്വവരാഷ്ട ൧൭ സന്ല്്്റം. 

൨൨. ലിംഗാഷ്ടകസ്യോത്രം. 

രാം ടം വയ ഹ്മമുരാര സുരാ ച്ലീതലിം ൧ 

നിമ്മലഭാഷിതശോഭിതലിംഗം 
ജന്മജു$ഖവിീനാശകലിംഗം 
തല് പ്രണമാമി സദാ ശിവലിംഗം. 

ദവമുനിപ്രവരാച്ചിതലിംഗം 
കാമദാഹകരുണാകരലിംഗം 
രാവണാദവ്വവിനാശിതലിംഗം 
തല് പ്രണമാമി സദാ ശിചലിംഗം, 

സവ്യസുഗന്ധ സുലേപിതലിംഗം 
ബുദ്ധി വിവദ്ധനകാരണലിംഗം 
സിഡ സുരാ സുരവന്ദിതലിംഗം 
തല്പ്രണമാമി സദാശിചലിംഗം. 

ഒനകമഹാമണി മൂഷിതലിംഗം 
ഫണിപതിവേഷ്ടിതശോഭിതലിംഗം 
ഭക്ഷ സുഷ ഞ്ഞവിനാശനലിംഗം 
തല്പ്രണമാമി സദാ ശിവലിംഗം. 

ി 

കങ്കമചന്ദനലേപിതലിംം 
പകജഹാര സുശോഭിതലിംഗം 
സഞ്ചിതപാപവിനാശനലിംഗം 
തല് പ്രണമാമിസദാശിവലിംഗം. $ 

ദേവഗണാച്ചീതസേവിതലിംഗം 
ഭാവൈഭക്തിടിരേവ ച ലിംഗം 
ദീനകരകോടിചപ്പഭാകരലിംഗം 
തല് പ്രണമാമി സദാ ശിവലിംഗം. 



പ്രദോഷാഷ്ടകപ്രാരം$ 

അഷ്ടദളോപരി വേഷ്ടിതലിംഗം 
സദ്യൂസമുത്ഭവകാരണലിംഗം 

ക്രി ദയവിനാശനുലിംഗം 

രുല്പ്രണമാമി സദാ ശിവലിംഗം 

സുരഗുരുസുരവരചൃജിതലിംഗം 
സുരവവപൃഷ്ടുസദാച്ചിതലിംഗം 
പരമതരം പരമാത്മകലീിംഗം 

തല്പ്രുണമാമി സദാ ശിവലിംഗം. 

ലിംഗാഷ്ട്രക മിദം പുണ്യം 

യ$ പദോക്ൂിവസന്നിധൌ 

ശീവലോകമവാഷ്ച്നോതി 

ശീലേന സഹ മോദഭതെ. 

ലിംഗാഷകസ്പോ റം ശ്രിലിംഗാഷ്ടകസ്മോത്രം സവ്വ്സ്ും 

൨൩. ദപാദശങ്ജ്യോതിരല്ലിംഗാനി. 

സൌരാഷ്ടേ സോമനാഥഞ്ച ശ്രിശൈലെ മല്ലികാജ്ളുനം 
ഉത്ജുയിന്യ്യാം മഹാകാലമോകാരമമലേശ്വരം. 

പരല്യാം വൈദ്യനാഥഞ്ച ഡാകിദ്യയാം ഭിമശക്കരം 
സേതുബസ്വധെ ത രാമേശം നാഗേശം ദാരുകാവധേ. 

വാരാണാസ്യാം തൂ വീശ്വേശം ത്ൃംബകം ഗൌതമിതടേ 
ഹീമാലയേ ത കേദാരം ഡുഷ്ടേശഞ്ച ശീവാലയെ. 

ഏതാനി ജ്യോതിള്ളിംഗാനീ സായംപ്രാത$ പദാന്നരഃ 
സപ്പൂജന്മക്ൃതം പാപം സ്ൂരണേ൯ വിനശൃതി. | 

ച് 

ചി? 

ദവാദശജ്യോതിര്ല്ലിംഗസ്മോത്രം സമാപും. 

൨൪. പ്രദോഷാഷ്യക പ്പാരംഭഃ. 

സത്യം ബ്രവീമി പരലോകഹിതം ബ്ബപിമി 
സാരം ബ്ദവിമയുപനിഷഭ്ധ ദയം ബ്ബവിമി 
7 വും 

രിന 

൩. 



൭ സൂധര്ത്നമാലാ 

സംസാരമുത് ബണമസാരമവാപ്യയ ളുന്തോ 
സ്റ്രാരോയമിശ്വരപദാംബുരുഹസ്യ സേവാ ഫാ 
അസാരമായ സംസാരത്തില് അലയുന്ന വക്ട് ഈശ്ചരസേവ മാത്രം സാരമായി 

ടടജതാരെന്നു ഉ.പനിഷത്തുകം ഘോഷിയ്ക്കുന്നു ഇതു സത്യമത്രേ. 

യേനാച്ചയന്തി ഗീരിശം സമയേ പ്രദോഷേ 
യേയനാച്ച്രിതം ശിവമപി പ്രണമന്തി ചാന്വേ 

പ്, 

യേ തല്കഥാം ശ്രുതിപുടൈന പിബന്തി മൂ്മാ 
തേ ജുന്മജന്മസു ഭവന്തി നരാ ദരിദ്യാ$. ൨. 

സന്ധ്യാകാലത്തു ശിവാച്ചനവും ശ്രിധപ്രണമനവും ശിഖചരിത്രശ്ൃവണവും വി 
ശേഷാല് ഫലപ്രദ ത്ങളാകയാല് അപ്രകാരം തചയ്യാത്തവര അനേക ജന്മങ്ങളില് ദാരി 
ദ്ര്യം അനുഭവിയ്യ്ുന്നു. 

യേ വൈ പ്രദോഷസമയേ പരമേശ്പരസ്യ 
കവ്വന്ത്യനന്യമനസൊംഘിിസരോജപൃജാം 
നിത്യം പ്രവൃ ഭധധനധാന്ൃയകളത്രപുത്ര - 

സൌഭാഗൃസമ്പദധികാ സൂജുഹൈവ ലോകേ. ൩ 

സന്ധ്യാസമയങ്ങളില് മിവാരാധന ചെയുന്നവര് ധനധാന്യാദികളെ. പ്രാപിച്ചു 
സുഖിയ്ക്കുന്നു. 

കൈലാസശൈലട്ടവനേ ത്രിജഗജ്ജനിതിം 
ഗെൌൌരിം നിലേശയ കനുകാഞ്ചിതരത്തപിോ 
വൃത്തം വിധാതു മഭിവാഞ്ചരതി ശുലപാണൌ 
ദേവാഃ പ്രദോഷസമയേനുഭജന്തി സ്വേ. ര" 

കൈലാസവാസ് യായി ഭഗാരി സമേതനായി നടനോല് സുമ നായിരിയ്ക്കുന്ന മ 
വനെ സവ ദദവന്മാതം സന്ധ്യാസമയത്തു ഭജിയ്ക്കുന്നു. 

വാശ്ദേവി ധ്രതവല്ലകി ശതമുഖോ വേന്നം ദധത് പത്മജ 
സ്മാളോന്നിദ്ുകരോ രമാഭഗവതി ഗേയപ്രയോഗാന്വിതാ 
വിഷ്ക്ൂസ്സാ നൃമൃദംഗവാദനപടുദ്ദേവാ സ്ത്തമന്താത് ഡ്ഥിതാര് 

സേവന്തേ തമനുപ്രദോഷസമയേ ദേവം മൂഡാനിപതിം. ൫ 

സരസ്വയിം മഹറലക്ഷ്്ി, പിഷ്ണ്ണു, ഇന്ദാദിദേവന്മാര് മുതലായവര് വീണാധേ 
ണ്മുദംഗാഭികളള. പ്രയോഗിച്ചു പ്ര ദദാഷസമയത്തിങ്കല് ശിവനെ സേവിയ്ക്യുന്നു. 

ഗന്ധവയഷക്ഷപതഗോരഗസി ധസാഭ്ധ്ു..... 

വിദ്യാധരാമരവരാപ്പൂരസാം ഗണാശ്ച 



ശ്രീശിചഭജംഗപ്രയാതസ്മോ്രഃ 
൫൧ 

യെന്നു ത്രിലോകനിലയാസ്സറഹഭൂതവഗ്ലാ$ 

പ്രാപ്യ പ്രദോഷസമയേ ഹരപാശ്ചസംസ്ഥോ$. ന 

ഗന്ധദ്യയക്ഷാദി കും എന്നുവേണ്ടാ ത്രിധലാകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സന്ധ്യാധേ 

ഒയില് ശിഖസന്നധിയെ പ്രാപിച്ചു ഭജിയ്ക്കുന്നു. 

അത പ്രദോഷേ ശീവഏകര്ഏവ 

പദജ്യാഥ നായയേ ഫരിപത്മജാദ്യാഃ 

തസ്തീന് മഹേശേ വ ധിനേജ്യമാഥോ 

സമേ പ്രസിദന്തി സുരാധിനാഥാ$. ൭ 

“ സന്ധ്യാകാലത്തില് ശിവന് മാത്രമാണു പൃജ്യന്. ശിവപൃജകൊണ്ട സവ്ൃദേധ 

ന്മാരും പ്രസാദിഡ്യുന്നു 

എഷതേ ത൯യ$ പുവജന്മയി ബ്രാഹ്മണോത്തമ 

പ്രതി ഗഹൈവയോ വിവേ ൩ ദാനാദ്ദൃഡ്സുകമ്മഭിഃ. ൮ 

വിചരണം: ഈ സ്ധോത്രം ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഉപദേ 

ശിച്ചിട്ടുള്ളതാകു ന. 

അതോ ദാരിദ്രമാപനാ$ പുരൂസ്ഷയേ ദ്വിജഭാമി൯! 

തദ്ദോഷപരിഹാരാത്ഥം ശരണം യാതു ശക്രം. ൯ 

(൮൦ ൯.൦ ശ്ലോകങ്ങള്ംക്കുകൂടി) നിന് പത്ര൯ പൃധജയ്മത്തില് ദാനാഭിസല് 

കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതെ പ്രതിഗ്രഹങ്ങളാല് മാത്രം ജന്മത്തെ ൨.യിച്ചതിനാല് ദാരിദ ചര അ 

നൂഭധിപ്പാനിടയായിട്ടുള്ളതാണ് . തന്നി വാരണത്തകിന്നായ।! ശിവനെ ഭജിക്കട്ടെം 

സ്കാന്ദപ്യരാണെ പ്രദോഷസ്ടോത്രധഷ്യകം സയ്യണ്ണം. 

പധ 

൨൭൫, ശ്രീശിവഭൂജംഗപ്രയാതസ്പോത്രം. 

ഗലദായഗണ്ഡം മിലത് ഭൂംഗഷണ്ഡം 
ചലപച്ചാരുശണ്ഡം ഥര്്ര്രാാണശെണ്ഡം 

ലസദന്തകാണ്ഡം വിപത്ഭംഗചണ്ഡം 

ശിലപ്രേമപി സ്ധം ഭജേ വക്രതുണ്ഡം. ൧ 

ഗണ്ഡപ്ര/മശത്തിക ഗജ യ്ക്കുന്ന മദജലത്തോടും, മേളിയ്ക്യുന്ന ഭൂംഗജാലത്തോടും, 
ഇളകുന്ന തൃമ്പിക്കരത്തോടും കൂടിയവനായി ലോകരക്ഷ।സമത്ഥനായി, ദന്തകാണ്ഡല 

സിതനായി, മ്തപന്നശകനായി, ശിവഃപ്രമപാത്രമായിരയ്ക്കുന്ന വിഘ്പേമപരനെ 
ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

അഠാദ്യൃന്തമാദ്യം വരം തത്വമത്ഥം 

ു ചിദാകാരമേകം തൂരിയം ത്വമേയം 



൫൫. സൂവ്രധമാലാ 

ഹരിബ്രഷ്മൃഗ്യം പരബ്ദഹ്മരൂപം 
മനോവാഗതിതം മഹശ്രൈവമിദഡേ. 4 ൨ 

ആല്ലന്തരഫിതമായി എന്നാര് എല്ലാറഠിനും ആദ്യമായി , ശ്രേഷ്യമായ പരമാത്ഥ വസ്മുവായി, ജ്ഞാന രൂപമായി, ഏകമായി തുരീയമായി അശുവചപ്ല മായി, ഹരിബ്രഹ്മവ നദ്യമായി, പരയ്പ്രപ രൂപമായി, അവണ്ണ്മായിരിയ്ക്ുന്ന ഭശെവമായ തേജസ്സിനെ ഞാന് ധ്യാനിഡ്ക്ുന്നു. 

സ്വശമക്ത്യാദിശ ക്തയനസിംഫാസവയസ്ഥം 6 

മരോഹാരീസവാംഗരത്താദിളൂഷം 
മുടാഫിന്ദുഗംഗാവിരാജത്സുമൌലിം 
പരാശ്തിമിത്രം ഭജേ പഞ്ചവദ്രം വ. 

വാമാദികളാായ സ്വശക്തികളോടുകൂടി സിംഹാസനത്തില് സ്ഥിതനായും, മ 
ട്ട് ി നോഫരങ്ങ ളയ ടലഷണങ്ങലാല് സറ്വാംഗാലംകൃത നായും. ജട, സ്വം, ചന്ദ്രന്, ഗംഗ 

ഇവയാല് രശോദിയ്ക്കുന്ന മെൌരലിയോടുകൂടിയവനായും ..രാശക്തിയുടെ മിത്രമായും പ 
ഞ്ചവക്രതനായും ഇരിയ്ക്കുന്ന ശിവനെ ഞാന് ദജിയ്യുന്നു. 

ശിലേശാവതല്പൃരുഷാഘോരവാമാ_ 
ദിഭിഃ പഞ്ചഭി്റ,നുഖൈഷ്ണ്ാംഭിരംഗൈ$ 
അയൊൌപമൃഷഠംത്രിംശതിം തത്വവിദ്മാ- 
മതിതം പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോവാ. ര? 

അല്ലയോ ശംഭോ! ഈശാ൯ന് തല്പുരുഷന് അഘോര സപ്ലോജാതന് വാമ ദേവന് എന്ന പഞ്ചമുത്തികളോടുകൂടി പു മഖങ്ങളായ ഷഡംഗങ്ങ ഉള്ളവനായി നി 
സൂല്യകളായ മുപ്പത്തി ആമ തത്വ വിദ്യകളെ, അരി ക്രമിച്ചവനായിരിയ്ക്യന്ന ഭവാനെ ആആ 
രം ഒരുപ്രകാരവും അറിയുന്നില്ല. 

പ്രവാളപ്രവാഫപ്രഭാശോണമഭ്ധം 
മരുത്വന്മണിശ്രിമഹ ചൂ യാമമഭ്ഥം 
ഗുണസ്ൃൃതമേകം വപുഞ്ചൈകമന്തഃ 

സ്മൂരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതും. ര 
പ്രധാ ള.പ്രദപോലെ രക്തവണ്ണമായ അഭ്ധാശരിരവും ഇന്ദ്രസിചതേജസപോകചെ 

ഒ്യോമമായ അദ്ധശരിരവും ചേന്നു' ഒന്നായിത്തിന്നു അതായതു രജസുമോയുക്തമായ ആ 
ദ്ാനാരീശ്വരശരിരഭത്ത വിഷയനിവ്ൃത്തിയ്യു, ഹേതുവായി ഞാന് സ്കരിയ്ക്യന്നാ, 

സ്വസേവാസമായാതദേവാസുരേന്ദ്രാ- 

നമന്മൌലിമന്ദാരമാലാഭിഷിദ്തം 

നമസ്യാമി ശംഭോ! പദാംഭോരുഹം തേ 

ഭഉവാംദോധിപ്പോതം ലാധിധിഭ്ള്ും, ന 



ശ്രിശിഖഭലംഗപ്രയാതസ്സോര്രം 6൩. 

സ്വസേധാഗരന്മാരായ ദേവാസുരേധ്രന്മാമടെ മൌലിക ലുള്ള മന്ദാരമാചക ളാല് അഭിഷിക്തമായും സംസാരസമുദ്രതരണത്തി ന പാതമായും പാവ്വയീവിഭാവ്യമാ യൂഠ ഇരിഡ്്യുന്ന അങ്ങയുടെ പാദപത്തത്തെ അല്പയോ ശം8// ന്താ൯ വണങ്ങുന്ന. 

ജഗന്നാഥ! മനാഥ! ഗൌരസനാഥ! 
പ്രപന്നാനുകമ്പിന്! വിപന്നാത്തിഹാഭിഷ 
മഫസ്ധോമമൂത്തേ! സമസ്ദൈകബദന്ധോ! 
നമസ്ധേ നമസ്ടേ പുവസ്ടേ നമോസ്തു. റു 

ച്വേകങ്ങാംധടം എനിക്കും ശ്രിപാമ്മൂത് പ്യൂ നാഥനായി, ഭക്തഡാരോടു കൃപയു 
ള്ളവനായി, വിപത്തുകളേയും ഞത്തികരളയും ഫരി്ഡരന്ന വനായി, തേജ്മൃഹ മായ മുത്തിയോടകൂടിയവനായി സമ സ്സൈകബന്ധുവായിരിക്കുന്ന ശംഭോ! അന്ദദ്യ്രായി അ 
നേകനമന്ലാരം. 

മഹാദേവ! ദേദവശ! ദേവാടിദേഖ! 
സ്മരാരേ! പുരാരേ! യമാരേ! ഹരേരി 

! ( ൮൧) റ) ഴ് | നിം (ഭ [ 
ബ്ച്വാണ$ സ മി ഭ ത്യ വന്മാം 
തതോ മേ ഭയാശില! ദേവ! പ്രസിദ. ൮ 

മഹാദദ2! ദേവേശ! ദേവാദിധദവ! പ്രാ പുരാരേ! യമാഃര! ഹര! എന്നി ങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടു ഞാന് ഭക്ത'യോടുകൂടി അങ്ങയെ സേവിഡ്ലുന്നു. അല്പയാ ദയാ മുവായ ദേവ! അഞ്ങുന്നു എന്നില് പ്ര സാഭിയ്യ,ണ മം, 

വി ൬ പാക്ഷ! വിദശ്വശ! വിദ്യാദികേശ! 
തൂരയി മൂല! ശംഭോ! ശിവഃ യ്യംബക ത്വം 

) [ 

ദ സുര ത്രാഹി പശ്വാവപഷ പി പയ്ാലിലുഷു 
0 ത്തു റ ക്ഷമസ്വാപ്ലഫിതീപ്രഭോ! പ്രാത്ഥയാമി. ൯ 

അല്ലയോ വിരൂച്ചാക്ഷ! ലോകനംഥ! വിദ്യാദികളയ ആവ മൈവതയ്വ ങ്ങാംക്ക് ഈശനായുദള്ളാവേ! ദവദങ്ങറാക്കു ആദിമൂലമെ 1 ശംഭാ! അന്നന്നു പുന്നില് പ്രസാദിയ്ക്കുണമേ, എന്നെ സ്കരി്യ്യണമേ, രക്ഷിത നമേ; ദശിഡ്ഡണമമ, പോഷിപ്പി 4 

൨ 
യ്രണമെ, ക്ഷമിയ്കരണമേ, എന്നില്, പ്രത്യ ക്ഷമാകണമേ, എന്നിങ്ങനെ ഞാന് അങ്ങു യേ പ്രാത്ഥിവ്്ുന്നു. 

ത്വദ൯:ര പന്നസനേതി വം ണയ വ്ര നസ്യനേത। 

സ്വഭ സ്മരന്നേവ ഹന്്യാസു ദൈവ പ്ര സ്തരദേ വ 
നാചേല് തേ ഭപപേല് ഭ തവാത്സല്യഹായി- 
സൂതോ മേ ദയാലോ! ദയാം സനടിധേംഫി. ഥാ 

പ്രപന്നനായിര്ക്കുന്നവ൯ അങ്ങയല്ലായെ മഠറാതം ശരണമില്ല, ആകയാല് അങ്ങു എയെറ ദീനഭാവഭത്തെ നീക്കി പ്രസാദിച്ചാലൂം, അല്ലാത്തപക്ഷം 9൮൮) ന് സച്ഛനാകയില്ല, തന്നിമിത്തം എന്നില് കരുണയെ ചെയ്യാലൂ, 



൫൪ സൂഖരത്നമാല 

അയം ദാനകാലസുവഹം ദായപാത്രം 

ഭവാന് നാഥ! ദാതാ ത്വദന്മും ന യാചേ 

ഭവത്ഭക്രിമേകാം സ്വിരാം ദേഹി മറ്റും 

കൃപാശില! ശംഭോ! കൃതാത്ഥോസ്പി തസ്മാല്. ൧൧ 

തുതാകുന്നു മാനകാലം. ഞനാകട്ടെ ദാനം വാങഞ്ങുവ"ന് പാത്രമാണു. അല്ല 

ഷോ നാഥ! അങ്ങ് ദാതാവാണ് : മഠറാോടും ഞാന യാചിക്കുന്നുമി ല്ലാ. മുഖ്യമായി നി 

ശ്ചലയായി  യ്ക്യന്ന ചേത്ഭക്തിയെ എനിഷ്ക്യായിൽക്കൊണ്ടു ദാനം ചെയ്യാലും. ഞാന് അ 

തീനാല് പ), ഒപ്പട്ടുകൊദ്യന്നു. 

പശും ൨േത്സിചേന്മാം ത്വമേവാധീ തുഡഃ 

കളംകിതിവാ മൂ൪ഭ്യിധത്വസേത്വമേഖ 

ദധിഭ്യിഹ്വ$ പുനസപ്്റിതഃ കണ്ലിടടുഷാ 

ത്വദംഗികൃതാശ്ശവ! സധേപീി ധന്ധ്യാ?. ൨. 

അല്ലയോശംഭോ! എന്നെ പരുവെന്നറിയുന്നുവെങ്കില് അങ്ങുതന്നെ അധിരരൂഡ്ധ 

നായി ഭഒപിയ്ക്കുന്നും കളു: കിയായി തന്നും ഭവാന് ചന്ദ്രനെ ശിരസ്സില് മറിയ്ക്കുന്നുവല്ലോം 

മറിജിഹ്വമെന്നി യന്നാല്യം അങ്ങപ്പു കണ്ണാഭരണവുമാണ് . അങ്ങയാല് ധരിയ്ക്കുപ്പെട്ടവ 

രെല്ലാം ധന്യനയ്മാരതന്നെ. 

നശക് ഡോമി കത്തും പരദോഹലേശം 

കഥം പ്രിയസേത്വം ന ജാനേ ഗീരിശ' 

തഥാഹീ പ്രസന്നോസി കസ്യ്യാപി കാന്താ- 

സൃതദോഫിണോ വാ പിതുദോഹിണോ വാ. ൧൩. 

ഭായ്യാപ തൃരപിതദ്രാഹികളിലും അഞ്ജു പ്രസാദിയ്്യന്നു. ഞാനാകട്ടെ പരദ്രോ 

ഫലേശചൈയ്ര്യാള് അശക്തനാണ- അ പുങ്ങിയെ പ്രസാഭിയ്ക്കുമെന്നു ഞാനഠിയു 

ന്നില്ല. 
സ്മൂതിം ധ്യാനമച്ചാം യഥാവദ്വിധാതൃം 

ഭജന്നപ്യുജാനന്൯ മഹേശാവലംബേ 

തൂസന്തം സുതം ത്രാതുമഗ്രേമുകണ്ഡോ- 

രൃമപ്രാണനിയ്യാപണം ത്വല്പദാബ ജം, ഥര? 

സുരി ധ്യനപൃജകളെ വേണ്ടതുപോലെ ലെയ്ക്കാന് ഞാന് അസമത്ഥനായിരുന്ന 

ളമൂഠ) അല്ലദയാശംഭോ! മുകണ്ഡുപത്രരക്ഷായി യമപ്രാണഫഹരണത്തെ ചെയ്യ അങ്ങയു 

ടെ പാദാ? 2) ഞ്ഞാന് ശ൪രണമയുന്നും
 

അകണ്ണേ കളകോദഠാംഗേ ഭൂജംഗാ- 

ദപാണൌ ഗംപാലാദഫാലേനലാക്ഷാല് 

അമൌലൌ ശശാകോദവാമേകളത്രാ- 

ദഹം ദൈധമസ്യം മയ്യ മയ്യ കാര് 



ശ്രിശിവഭൂജുംഗപ്രയാതസ്മോ ത
ം ൫൫ 

കഠ്ഠറമ്കില് കളംകവും അംഗത്തില് ഭൂജംഗവും പാണിയില് കുപ്പാലവൃും ഫാല 

മ്മില് അനിഃനത്രവും ശിസ്റ്റില് ചന്ദ്രനും വാമഭ ഗ്രത്തില് കളത്രവും ഇല്ലാത്ത അന്യ) 

വതത്തെ ഞാന് ധ്യായിയ്ക്കുന്നില്ല. കളംകാദ്യലംകാരങ്ങ 8.83 ശിവ മനെത്തന്നെ ഞാന് 

ധ്യാനിയ്ക്കുന്ന. 

ശിരോദൃഷ്ടീഹൃുദോഗശുൂലപ്രമേഹ 

ജ്വരാശോജുരായക്ഷ്മഹിക്കാഗദാത്താന് 

ത്വമാദ്യോഭിഷഗ് ഭേഷജം ഭസ്മശംഭോ 
ംം ി 

ത്വമുല്ലാഘയാസ്താന് വപുല്ലാഘവായ. ൧൬ 

അല്ലമയാ ശംഭോ! ഭവാന് ആദ്യൈപ്യനും ഭസ്സം ഒഭഷധധുമാകുന്നു. ആകയാല് 

ശിരോരോഗാദി നനാഗദങ്ങരം നിമ ത്ത മുള്ള ദുഃഖങ്ങളള നിക്ക ദേഹസൊഖ്യൃത്തിയാ 

യി വേണ്ടുംവിധം ലാഘനം ചെയയയുണമ. 
$ 4 

യദാ കഴ്ട്റരഡ്രം യ്രജേത കാലവാഹ.- 

ദ്ധിഷല്കണ്ണഘണ്ടാഘണുത് കാരനാദ8 

വൃഷാധിശമാരുഹ) ദേഖവോപവാഹു 

തദാവത്സ മാഭൈരിതിപ്പിണയത്വം. ൧൭ 

കാലവാഹനമായ മഹിഷത്തിയെഠ കണ്ഠാത്തിലുള്ള ഘണ്ടാശധദ്ൃത്തേ ഞാന് കോം 
ക്കുന്ന തെപ്പോഴഴാ? അപ്പാരം അല്ലയോ 33൮ അദ്ദ വൃഷവാഹനാധ!രൂ നായി 

ഏന് അടുക്കല് വന്നു “ ഏടാ വത്സ) നി ഭയപ്പ ടണ്ടാ എന്നിങ്ങിനെ പ്രിണിപ്പി 

ച്യാല്യാം 

ദരിദോ സ്കൂ ുഭദോസ്കരീഭഗ്നോ സ്തീ ദൂദയേ 

വീഷദ ന്ധാസ്ത്ി ഭിന്നോസ്തീ ഖിന്നോസ്തരീ ചാഹം റ 
ഭവാന് പ്രാണിനാമന്തരാത്മാസി ശംഭോധ്യ 

മമാധിം നവേത്സി പ്രഭോ! രക്ഷമാം ത്വം. ൧൮ 

അല്പദയാ ശംദഭാ! ഞാന് ദദിദ്രനായും സഭദ്രനായും ഭഗാനായും വിഷണ്ഡനാ 
യം ഭിന്നനായും ഖിന്നനായും ഇര് ഡ്കന്നു. അങ്ങാകടെ സവ്൮പ്രാണികളുടയും ന്നന്തു 
രാത്മാവാജി വോിയ്ക്കുന്നു. ഹേ പ്രഭോ! എെറ ദുഃഖത്തെ അറിഞ്ഞു എന്നെ ഭക്ഷ 
ചൂലും 

ത്വദക്ഷ ണോ കുടാക്ഷപേതേല് രൃക്ഷ്യത്ര 

ക്ണം തത്രലകഷ്യിൻ സ്വയം തം വൃണോതി. 
കിരിടസ്തുരച്ചാമരച്ചു തൂമാലാ. 

കലാല്ലിഗ്ഗുജക്ഷൌമട്ടുഷാവിശേഷൈ. ൧൯ 
അല്പദയാ ത്രപ്യക്യ! അങ്ങയുടെ കടാക്ഷം ആരിരി പതിയ്ക്കുന്നു വോ, അവനെ ക 

രൂടചാമരാപ്യലംകാരചിരശഷ അ ഭോട്ടകൂടി ലക്ഷ്കി രദവി സ്വയമേവ സ്വികടിയ്ക്കുന്നു 
അ ി 

ഭവാന്വയയൈഭവായാപി മാദ്രേച പിര്രേ 
മൂഡാന്നയൈടൂഡായാപ്പുഘലൈ്ല ) മഖഷ്ടേ 



൪൬ സുഖരത്നമാലാ 

ശിഖാംഗ്രൈശിവാംഗായ കുമ്മശ്ശിചാരയൈ 
ശീവായാംബികായൈ നമസ്ത്റ ൃംബകായ. ൫൨ 

ഭവാനിയായി മുഡാനിയായി പാപനാശിനിയായി ശിചാംഗിയായി ധിവ 
യായി അംബികയായിരിഡ്യയന്ന മാതാവി നായികക്കൊണ്ടും ഭവനായി മുഡനായി മഖനാ 
ശകനായി ശിവാംഗനായി ശിവനായി ത്ര്യംബകനായിരിക്കുന്ന പിതാവിയായികക്കൊ 
ണ്ടം നമസ്കാരം. 

ഭവദ് ഗൌരവം മല്പഘുത്വം വീഭിത്വാ 

പ്രഭോ! രക്ഷ കാ; | വ പ്പ രക്ഷ കാരുണ്യദഷ്ല്യാന്മകംപ്പു) 

ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോഹം 

സ്വശ ഭത്യാകൃതം മേ പരാധം ക്ഷമസ്വ. ൨൧ 

അല്പദയാ പ്രഭാ! അങ്ങയുടെ മഫത്വര്ത്തയും എന്െറ ലഡ്ൃത്വര്ത്തയും അറി 

ഞ്ഞു"ഏന്നില് കൃപാകടാക്ഷവിക്ഷണം ലെയ രക്ഷിക്കണമമ. ശിവാത്മാനുഭാവസ്ത 
തിയിൽ ഞാന് അക്ഷമനാകുന്നു. ഞാന്ചെയു അപരാധത്തെ ക്ഷമിച്ചാലും. 

യദാ ദാരുണാഭാഷണാഭീഷണാമേ 

ഭവിഷ്യന്ത്യപാന്തേ കൃതാന്തസ്യ ഭൂതാ? 
തദാ മന്മന സ്വത പദാംഭോരുഹസ്ഥം 

കഥം നീലം സ്യാനാമസോൂസ്മു ശംഭോ ൨൨. 

അല്ലയോ ശംഭോ! കൃതാത്തട്ടതന്മാ൯ ഭയങ്കഠമാകുംവണ്ണും എവപ്പാരം മത്സമീപ 
രത്ത പ്രാപിയ്ക്ുന്നും അഭപ്പാഠം എന്െറ മനസ്സ ഭ ല് പാദാബ്ലങ്ങളില് നിശ്ചലമായി ഭ 

വി യ്യണമേം അങ്അയ്ക്്രായി നമസ്തരറരം. 

യദാ മുന്നിവാരവ്യഥോഹം ശയാരോ 

ലാ ന്മസൂകോ നീസ് പുഹ സ്ത തേപാണിഃ 
തദാ ജഹ നുകമ്പ്യാജലാലംകൃതം തേ 

ജടാമന്ധലം മന്മനോമന്ദിരം സ്യാല്. ൨൨൮. 

ശിരസ്സു മുതലായ സവ്യാംഗങ്ങ ഭം തളന്ന, നിസ് പൂഹനായി അസഹ്വവേദനക 
ളോടടകൂടി ഞാഡ ശയനതലത്തെ പ്രദവശിയ്ക്കുന്നതെപ്പോഴോം അപ്പോം, ഗംഗാജലപ 
രിശോഭിതമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ജടാമണ്ഡലം എനിയ്യ, മനോമന്ദിരമായി ഭവി 

യ്ക്കേണാമം 

യദാ പൃത്രമീര്വാദയോമത്സകാശേ 

രുദംദത്യാഹസന്തിദ്ദശേയം ദശേതീ 

തദാ ദേവദേലേശ! ഗെരരിശശംഭോ! 

നമസ്ധേ ശിവായേതൃജസ്രരം ബ്ബ, വാണി. ൨൪7 



ശ്ശീശീവഭ്ജംഗപ്രയാതസ്സോത്രം ൫൭ 

പുത്രമിത്രാദികാം ഏഎനെറ സമീപത്തില് വന്നു “4ഇപ്രകാരമുമ്ള കഷ്ടാവസ്ഥയെ 
€€ 3 പ്രാപി ച്ചുവല്ലോ!"? എന്നു ധ്യസനിയ്ക്യുന്നതെപ്പൊ ഴോ, ഞദപ്പഠറം ഞാന് നമശ്ശിവായ 

എന്നു ജപിയ്കയമാറാകണമേ. ം 

യദാ യാതനാദേഹസന്ദേഹവാഹി 

ഭലവേദാത്മദേഹേന മോഹോമഹാന്൯മേ 
ഴി] 

തദാകാശശിതാംശു സംകാശമിശ 
സ്കരാരേ വപ്യസ്സേ നമസ്ഷേ പുരാരേ, ൨൪൫ 

എനിയ്യയു, യാതനാദേഹഭമമണ്മാകുന്ന തെപ്പെറഴോ അപ്പോം ആത്മ ദേഹത്തില് 
മഫത്തായിരിക്കുന്ന മോഹം ഭവിക്കരുതെ. അല്ലയോ പാര! ശുഭ്ൂവന്സുമായ അങ്ങയു 
ടെ വചസ്സ്റിഴന ധ്യാനിക്കാറാകണമമ. 

യദാ മൃനപദ് ഭ്യാമവ സ്ഥാനമസ്ത 

ജജുനൈവാഹിതോഹം ഗമീിഷ യാമി മൃരം 
€ 

തദാ താ നിരോഭ്ധം കൃതാന്തസു മാഗ്ലം 
മഫാദേധ്യമഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ച്, ൨ നൂ 

എപ്പോം കാലുമുടങ്ങി ബന്ധുജനങ്ങ ളാല് സ്വസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു എടന്ന എട്ട 
ത്ത കൊണ്ട പോകേണ്ടതായിഖരുന്നു3വാ അദപ്പ്രാരം ആ കാലമാഗ്ഗത്തെ നിരോധിപ്പഠനാ 
യീ അങ്ങു അന്യമായ മദനോഫരമാഗ്ഗത്തെ എസിയ്കരായിക്കൊണ്ടു തന്നാലും. 

യദാരൌരവേ ഹാ സ്കരദന്നേവ ഭീത്യാ 

വ്രജാമൃത്ര മോഹം മഹാദേവ്വഘോരം 
തദാ മാമഹോതാത്വ ക്രസ്മരായതിഭാം. 
തൃദിന്ത്മുംപരാധി നമദ്ധേന്ദുമൌല്യേ ൨൭ 

ഹേ മഹാമദവ! ഞാള് രൌരവനരകത്തെക്കറിച്ചു ഭയാത്തനായി ഘോരമാകുംവ 
ണും മോഹത്തെ പ്രാപിഡ്കുന്ന തെപ്പൊഴൊ, അരപ്പ്ാഠം ഭ്രാന്ത്യദീന്റ്റനായി പരാധീ നനാ. 
യിരിയ്ക്യുന്ന ഏന്നെ അങ്ങല്ലാതെ മററാരാണു രക്ഷിപ്പാനുള്ളതു. 

യദാ പാരമാത്രം യതേലഘേശ ദ്രി$ 
ി 

്ാ 

കൃതാന്താല് ഭവാന് ഭകതദാക്ഷിണ്യഭാവ$ 
തദാ പാഹിമാം പാവതി വല്ലഭാന്യം 
ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൂശം മേ; ൨൮ 

ഞാന് ഒരട ചാലും വെപ്പ്ാ൯ വയ്യാതെ കുഴന്മമമ്പാരം ഭക്തവദഡലനായിരിക്കഷ 
ന്ന അ;ദ എന്നെ കൃതാത്തനില്നിന്നു രക്ഷിച്ചാലും. അല്ലയോ ശംഭോ അങഞ്ങയ്യ്ു, തുല്യ 
മായ! അന്യരക്ഷകനെ ഞാന് കാണുന്നില്ല. 

ഇദാധനിം തദാനീം മൃത മ്മേ ഭവിത്രി- 

തൃദഹോ സന്തതം ചിന്തയാ പീഡിതോണസ്സി 
കഥം മേഹിമാഴ്ൂന്മയ,തൌ ഭിതിരേഷാ 
നമസ്ടരേഗതിനാംഗതേ' നിലകണ്ണ! ൨൯ 

8: കി 



൫൮ സൂവരത്നമാലാ 

ഹേ നീലകന്റാ! ഞാന് ഇര്പ്പാരം മരിയ്ക്കും, അദപ്പ്ാറാ മരിയ്ക്കും, ഫ്ഠിന്നുള്ള വിചാര 

ത്താല് ഏററവും മൂഃഖ്വിതനായിര യ്ക്കുന്നു. എ ിയ്ക്കു മരണത്തികകല് ഈ ഭയം ഉണ്ടാകുരു 

തും അഗതികരാക്ക് ആധാരമായുരള്ളംവേ! അമ്മയ്യ് നമസ്ത്രാരഠംം 

അമയ്യാദമേവാപമാബാലവൃദ്ധം 

സരന്തം കൃതാന്തം സമിക്ഷ്യാസ്ത്രീഭിത$ 

മുതൌ താവകാംഘ്യയബ് ജദിപ്യപ്പസാദാല് 
ഭവാനിപത്വേനിഃയോഹം ഭവാനി, ൩ഠ 

അല്ലയോ ഭവാനീ പര! സദ്യത്ര ഭേദരഹിതനായ കൃതാന്തനേ രണ്ട് ഞാന് ഭീത 
നാകുന്നു ഇതു അമയ്യാദംതന്നെ. അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്താല് ഞാന് മരണത്തിങ്കല് നിദ 
മനായി ഭഒവിധയ്യ ണമേ. 

ജരാജന്മഗദാധിലാസാദി3ഃഖാ- 

ന്യസഫ്യായി ഹന്്യാം ജഗന്നാഥ ദേഖ! 

ഭവന്തം വിനാ മേ ഗതീനൈവ ശംഭോ 
ദയാലോ! ന ജാഗത്തി കീംവാ ദയാ തേം ൩൧ 

ജരറം ജനനം, ഗർവാസം, മുതലായി അസഫഹ്വങ്ങളായ ദുഖങ്ങളെ. അതു നി 

പ്പിച്ചാലും, അല്ലയോ ശംഭോ! എനിയ്യ് അങ്ങല്ലാതെ അന്യശരണേമില്ലാം ദയാലുവായ 

അത്ജയ്ക്കു എന്നില് കതണ ജനിയ്ക്കുന്നില്ലർയാ? 

ശിവഖായേതി ശബ്ദോ നമ8 പുവഎഷ 

സ്തൂരന് മു മ്തിക്ടന്മ,തൃഹാ തത്വവാചി 
റ 

മഹേശേത്ഥമാരാന്മനസ്യാപശ സ്തം 
സദാ മഫൃയമേതല് പ്രദാനം പ്രയച്ഛു. ൩൨. 

അല്ലദയാ ശംഭോ! നമശ്്രിവായ എന്ന ശബ്ദം മുക്തികരമായും മുത്യഹരമായും ഭ 

.വിയ്യയന്നു. മനസ്ാപത്തെ കളയുന്ന ത്ത വാക്യം എന്നില് ഏപ്പോഴും ഉദിപ്പാന് അനു 

ഗ്രഹിധയു, ണമേ. 

ത്വമപ്യബേ മാം പശ്യ ശിതാംശുമൌലി - 

പ്രിയേഭേഷജം ത്വംഭവവ്യാധിശാന്തൌ 

വെഫ്ലേശഭാഃം വരാംഭോജധനേത്രേ 

ഭവവാബ്ലെയ നീമഗം നയസ്വാദ്യ പപാരംം ൮ ൨. 
ത 

അല്പര്യാ അംബ! നിയും എന്നില് കടാക്ഷിയ്കു,ണമേ. സാസാഭരോഗശമന 

ത്തിന് ഓഷധം നീയത്രേ. ഭവാബ്ലദ യില് മുങ്ങി ബഹു 8ടഖങ്ങളെ അനുഭവിയ്ക്കുന്ന എ. 

ന്നെ വേഗത്തില് മവകര കടര്ദ്തണമ. 

അനേനുസൂവേനാദരാദംബികേശം 

പരാം & ദ്തീമാസാദ യ) യം യേ നമന്തി 4 

മുതൌ നിദയാസ്സൂ ജനാ സുൃംഭജന്തേ 

ഹൃദംഭോജമദ്ധേയേ സദാസിനമിശംം ൩൪. 



ശ്രിശലഭജംഗപ്രയാതസ്യോത്രം ൫൭൯ 

ഭക്തി ശ, അാസമേതം ഈ സ്നോ്രത്തെ ഉച്ചരി ചു ശ്രീപരമദിവനെ ഒഭിഡ്ക്ുന്ന 

൮൪ മരണർയം നിങ്ങി ശിവനോട് ഐക്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നും 

മഹാദേവ! ശംഭോ! ഗിരിശ! ത്രിശുലിന്! 

ത്വയേദം സമസ്ധം വിഭാതിതി യസ്ത്രാല് 

ശിവാദന്യുഥാ ദൈവതം നാഭീജാനേ 

ഗിഖോഹം ശിവോഹം ശിലോഹം ശിവോഹം, ൩൭ 

അല്ലയോ ശംഭേ! സമ സുലോകവും ഭവാനാല് പ്രകാശിക്കപ്പെടന്നു. ശിവങ്കല് 

നിന്നു” അന്പദൈവത്തെ ഞാന് അറിയുന്ന ല്ല. സൂഷ്ഷ്ടത്തില് ശിവനും ഞാനും ഒന്നുത 

ന്നെ, നിശ്ചയം. നിശ്ചയം. 

കിരിടേ നിശേശോ ലലാടേ ഫുതാശോ 

ഭജേ ഭോഗിരാജോ ഗേ കാളിമാച 

അഘോ ദൈവമധ്യം മഹാദേവസാമ്യം 

ന ജാനേ നജാനേന ജാനേ ജാനേ, ൩൬ 

. ക്രീരീടത്തില് ചന്ദനം ലലാടത്തില് അഗ്നിയും മൂജത്തില് സപ്പവും ഗളുത്തില് ക 

പ്പും ഉള്ള മഹാദേവനു യുല്യമായി അന്യദൈവത്തെ ഞാന് അഠിയുന്നി ല്ലതന്നെ? 

ഭൂദുംഗപ്രിയാകല്ലശംഭോ! മയൈദം 

ടുജംഗപ്രയാതേയ വൃത്തേന കൊപ്പം 

നരഃ സ്ഷോത്രദമേതല് പറിത്വോരുഭക്ത്യാ 

സുപുത്രായുരാരേഗ്രേമൈശ്പയ്യുമേതി. ൨൪൫ 

ലജംഗപ്രയാതവൃത്തത്തിക രചിയ്ക്പ്പെട്ട ഈ ശൈധസ്സോത്രം ഭക്ത്വി 2യാ$ുകൂ 
ചി പഠിയ്ക്കുന്ന വന് ആയുരാരോഗ്യസ൩മ്പദാട പ്പെശ്വയ്യങ്ങളെ പ്രാപിയ്യ്യുന്നും 

ശ്രിശങ്കരാചായ്യുചിരചരിതം 

ഭുജംഗ പ്രിയാതം സ്മാത്രം സംപുണ്ണും. 

൨൬. ഉമാമഡേശരപരസ്ോത്ര പ്പാരംഭഃ 

നമമ്ലീവാഭ്യാം നവയെവയാഭ്യാം 

പരസ്സുരാശ്ലരി യൂ വപു ദധരാഭ്യാം 

വഗേയൂകന്്യാ വൃഷ ാ ൧യുഖ ) വൃ കേതഠാഭ്യ 

൯൩൭ റ തിഭ റാം, മാനമശ്ശംകരപാവതിഭ്യാം ൧ 

നമ്ലിവാഭ്യാം സരസോത്ഭവാഭ്യാം 

നമസു താഭി ഷ്യവരപ്രദാഭ്യാ ചി 
നാരായണേലാച്ചിതപാദുകാഭ്യാം 

ഗാമോഠാമശ്ശശംകരച്ചാവരിഭ്ലാം 2. 



ൂ സ്പ്വരത്നമാലാ 

നമശ്ശീലാഭ്യാം വൃഷവാഫനാഭ്യയാം 
വിരിഞ്ചിലിഷ്ണ്ണുിനദ്രസുപൂജിതാഭ്യാം 
വിഭതിപാടീരവിലേപഠാഭ്യയാം 
നമോ നാമശ്ശൂംകരപാവതിഭ്യാം. 

നമശ്ശീവാഭ 0൦ മഗദിശ്വരാഭ്യാം 
ജഗ്രത് പതിഭ്യാം ജയവിഗ്രഹാഭ്യാം 
ജംഭാരിമുഖ്യയരഭിവന്ദിതാഭ്യാം 
നമോയമശ്ശുംകരപവതിഭ്യാം. 

വാമ്ൂശ്ശീവാഭ്യാം പരമെഷധാഭ്യാ 

പഞ്ചാക്ഷരിപഞ്ജരരഞ്ജിതാഭ്യാം 

പ്ര പഞ്ചസ്ൃഷ്ടി സ്ഥിതിസം ഹതാഭ്യാം 
നാമോനമ്ൂംകരപാവതിഭ്യാം, 

നമശ്ശീവാഭ്യാമതിസുന്ദരാഭ 0 

മത്യയന്തമാസക്തഹൃദംബുജാഭ്യാം 

അശേഷലോകൈകഹിതംകരാഭ്യാം 

നമോ നമശ്ശുകരപാവതി ഭയം. 
ട് 

നമശ്ശിവാഭ്യാം കലിനാശനാള 00 

കകാളുകല്യാണവപുഭ്ധരാഭ്യാം 

കൈലാസശൈല സ്ഥിതദേവതാഭ്യാം 
നമോനമശ്ശുംകരപാമ്തീഭ്യാം. 

നമശ്ശീവാഭ്യാമശുഭാപഹാഭ്യാ- 
മശേഷലോകൈകവിശേഷിതാഭ്യാം 
അകണ്ണിതാഭ്യാം സ്തൂരിസംഭൂതാഭ്യാം 
നമോനമശ്ശുംകരപാവതിഭ്യാം. 

മശിവാഭ 00 രഥവാഹനാഭ്യാം 
സ] ലം 

രവിന്ദുവൈശ്വാനരലോചനാഭ്യാം 

രാകാശശാംകാഭമുഖാംബുജാഭ്യാം 

നമോനമശ്ശുംകരപാവ്യതിഭ്യാം. 
റ മ ശിവാഭ്യാം ജടിലംധരാഭ്യാം 

ജരാമൂതിഭ്യാം ച വീവര്ജ്ജിതാഭ്യാം 

ജനാദുനാബ് ജോത്ഭവംകൃയജിതാഭ്യാ; 
നമോനമദൂൂംകരപാല്ലതീഭ്യാം, 



ശിവോതകഷദശദ്ലോകിസ്കുതി ൬൧ 

നമൃ്ടിവാഭ്യയാം വിഷമേക്ഷണാഭ്യാം 
൨) ച് 

മ 
് ക, വ) ്് ബിഘവ കൂ ദാമല്പികദാമള റ് ഭ്യാം 

ശോഭാവതിശാത്തവതിശ ര്യാഭ്യാം 
$ [തി 

നാമോവമശംകരപാ മൃ,തിഭ്യാം. ൧൧ 

നമ:ശിവാഭ്യാം പശപാലകാഭ്വം ള് ളു ലി വ്ര ലി ി ] 

ടി മുഗഅആയിരക്ഷണബഭ്ധഹ്ൃത് ഭ്യാം 
സമസ്മൂദേവാ സുര പൂജി താഭ്യാം 

നി 4 വത് ര 
ന നമോനമ;കരപാധവത ക; പി 

സ്യോത്രം ത്രീസസ്ധ്യം ശിവപാവരിഭ്യാം 

ഭടത്യാ പഠ൯ ദ്വാദശകം മാരോയ$ 
ലട 

സ സവസൌഭാഗയഫലാനി ഭുംക്േതേ 

ശതായ്ുരന്തേ ശിചലോകമേതി. ൧൩. 

ശ്രീമച്ചകേരാചായ്യുവിരചിയം 

ാട$ 
ഉ.മാമഹേശ്വരഃസ്മാത്രം സംപൃൂണു 

൨൭. ശിവോതകഷ്ദശശ്ലോകീസ്പതിംഃ. 
സാംബോന$ കുലദൈവതം പശുപതേ! സാംബ! ത്വദീയാ വയം 
സാംബം സ്ലൌമി സുരാസുരോരഗഗണാഡസ്സാംബേ൯ സംതാരിതാഭ 
സാംബായാസ്മൂനമോ മയാ വിരചിതം സാംബാല് പരം വോഭദേ 
സാംബസ്യാനുചരോസ്തു ഹം മമ രതിസ്ത്രാംബേ പരബ്ദഫ്മണി. ലം 

അല്ലയോ സാംബ! അങ്ങ എരൊ കുലദൈവമാണു”. ഞാന് യന്നെ അങ്ങാകുനം. 
സുരാസുരാഭികാം സാംബനെ ഒജു ച്ചു ന്നെയാണു 38ഖനി വൃത്തന്മാരാകുന്നതു?. സാംബ 

നായിക്കൊണ്ടു നമസ്യ്രാരം. അന്യടൈവത്തെ ഞാ൯ ഒജിയ്ക്യുന്നില്ലാ. ഞാന് സാംബ 

൭൯റ അനുചരനാകുന്നു. സാ ബനാകുന്ന പരബ്രഹ്മത്തില് ഞാന് തല്പരനായി ഭവിപ്്ുയ 
൨ ടൂ [ 

മാറാകണമേ. 
സ്സ 

വിഷ്ക്ുവാദ്യാ.്ച പുരതരയം സുരഗണാ ജേതും ൯ ധരോസ്സ്വയം 
യം ശംഭും ഭഗവന് വയന്തു പശവോസ്കാകം ത്വമേവേശ്വര$ 
സ്വസ്വസ്ഥ ാനയിയോജിതാസ്സുമനസസ്വ സ്ഥാ ബള്ുവുസ്ൃത 
സ്മൂസ്ക്രിന് മേ ഹൃദയം സുദഖന രമതാം സാംബേ പര ബഫ്മണി, ല് 

നി ക 

ത്രിപുരസംഹാരത്തില് അശ മ്തന്മാരായ വിഷ്ണകുറാദിദേവഗണങ്ങാം ഇരാര്വര ൽ ് ( 

നായ യാതൊരു ശംമൂവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാകുന്നു സ്വസ്ഥാനങ്ങളില് സ്വസ്ഥത ലി ഴി 0 ഴ് യ അടഞ്ഞതു? ആ സാംബനായ പരയ്ബുഫത്തില് എററെററ മനസ സുഖമാ കുവേണ്ണും 
രമിദ്കഭട്ടം ട് റ 



സ൬൨ സൂപ്വരത്നമാലാ 

ക്ഷോണി യസ്യ രഥോ രഥാംഗയഗളം ചന്രാക് ബിംബദ്വയം 
കോദ ണ്ധ$ കനകാചലോ ഹരിരഃല് ബാണോ വിധിസ്സ്റാരഥിഃ 
രൂണിദരോ ജലധിഗ്ഥയാ ശ്രരതിചയാ മൌര്വി ഗി 
സുദ്തിീന് മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പരബ്ഹ്മണി, ൩. 

യാതൊറിശ്വരനു ത്രിപുര്സംഹാരത്തില് ഭൂമി രഥമായും, ച ന്ദ്രാക്കബിംബങ്ങം 

ചക്രങ്ങളായും, കനകപവതം കോംണ്ഡമായയം, വ് പ്്ൂബാനെമായും, ബ്രഹ്മാവു സാര 

ഥിയായും., സമുദ്ദം അവനാഴിയായും, വേദങ്ങറാ കുധിരകളായും, വാസുകി ഞാണായും, 

ഒവിച്ചുവോ ആ ഈശ്വരനായ സാംബയിൽ ഫ൫െറ മനസ്സ സഖമാകംവണ്ണൂട രമ! 

സ്രടട്ടം 

യേനാപാദിീതമംഗജടംഗഭസീിതം ദീ്യാംഗരാഗൈസ്സ്റമം 

പരഠവത്് പാത്രൈസ്സ്മം 

യേനാംഗികൃതമചുയതസ്യനയനം പൂജാരധിന്ദ്ദൈറ്സ്രമം 

തസ്തിന് മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പരബ്ദഹ്മണി, ര 

യേന സ്വികൃതമബ് ജസംഭവശിരഒ 

കാമദേവനെ ദഹിപ്പിച്ച ഭസ്കം കുറിക്കൂട്ടുകരംക്കും, ബ്രഹ്മശിരഡ്സ്രിനെ സ്വ്ത്നുപപാ 

ത്ൂത്തിനം, വ'ഷ്ണുചികന്റ നേത്രം പൃജാപത്മത്തിനും തല്യമായ! യാരൊരു േ൨ നാല് 

സ്വികരി യ്ക പ്പെട്ടവോ ഞ സാംബദേവനാമുന്ന പരബ്രപഫത്തില് എനെറ മനസ്സ സസു 

ഖം രമിയ്ക്രട്ടെ. 

ഗോവിന്ദാദധികം ന ദൈവതമിതി പ്രോച്ചായ്യുഫഹസ്യാവഭാ- 

ച 
യസ സൃംഭിതപാണിരായതിക്ടതോ നന്ദിശ്വരേണാഭവ. 

ത്തസ്തിദന്മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പരബ്രുഫണി ൫ 

വൃദ്ധ  ത്യാഥശിചസ്ധ സന്നിധിഗതോ ഖല യാസോമുനിയാംവര3 

വിപ്ര വി നേക്കാഠം ശ്ശേ യമായ ദൈവമില്ലെന്നുച്ചര് ചൃ ൮൮) സന് യാതൊരു ശി 

വെറ സന്നിധിയില് സൃംഭിരപാണിയായി നന്ദികേശ്വരനാല് ആനതികൃതനായി ഭ 

ലിച്ചുഖോ ഒ സാഃബശിവന:യ പരബ്രുഫര്തില് ഏറ മനസ്സ സസ്ഖഃ രമിയ്കുട്ടെം 

ആകാശശ്ചിക്രായതേ ദശദിശാഭോഗോ മുകൂലായതേ 

ശ്വീതാംശുഃ പ്രസവായതേ സ്ഥിരതരാനന്ദഃ സ്വത പായതേ 

പേദാന്തോനിലയായതേ സുവിനയോയസു സ്വഭാവായതേ 

തസ്തിന് മേ ഹൃദയം സുഖ്വേന രമതാം സാംബേ പരബ്ദഫ്മണി ൬ 

കാശം ചിക്രമായും പത്തുദിക്കുകാം വസ്ത്രമായും ച (൫൯ പുറ്റ്യമായും ആന 

വം സ്വര്ൂപമായുട വേദാന്തം ഇര പ്പിടമായും വിനയം സ്വഭാവമായും യാതൊരു ദേ 

വനു ഭധ്ഡ്യയന്നു മവ ആ സാബേനഃയ പയ്രുഷത്തല് എന്െറ മനസ്സു സൂഖമാകുംവ 

ണ്ണം രമിദ്മുട്ടെം 

വി്ണയുസയ സചസ്രനാമനിയമാദംഭോരുഹാണ്യയദയ- 

ന്നേകോോപചിരേഷ്ു നേരുകമലം നൈജം പദാബ്ജദ്വയഃ 
ദേ 4 

ലി ള് 



ശിഖോത. മദശ്ശോകിസ്തുതി ൮൩. 

സംപൃജ്യാ സുരസംഹതിം വിദലയന് ര്രൈലോക്യനാഥോഭവ- 

ത്തസ്ിള് മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പര ബൃഹ്മണി. ൭ 

പത്മസഥ സുഅ ളെ. ക്കൊണ്ട 38 അല്വനാവസരത്തില് തന്റെ നേത്രപദ മത്തെ 

] 
൮] ( തആരാധിച്ചയിനാൽ വിറ്റ തത്രചോക്യനാഥനായി ഭവിച്ചു യാതൊരു ദേഖരെറ പ്ര 

സാദത്താലോ ഞ സാംബമദവനായ പഠ ബ്ൃഫത്തില് എനൊ മനസ്സു സഖമാകവെസ്സ്റം 

രമ'യ്ക്കട്ടെ. 

ശെരീം സതൃഗിരം വരാഹവപുഷം പാഭാബ്ുജെയ ദശദനേ 

ചക്രേയോദയയാസമ സുജഗതാം നാഥം ശിീരോദശനേ 
മിഥ്യാവാചമ പ ജയദ്മവ സതതം ഹംസസ്വ രുപം വിധിം 

തസ്തിന് മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പരബ്ചഹ്മണി. വൃ 

തന്െറ പാദദശ നത്തില് വദാഹാകൃതിയായ വിസ്റ്റ സത്യവാദിയെന്നറിഞ്ഞു” അ 

ദ്ദേഹത്തെ സവിദധാകനാഥനായും ശിരോദശനത്തല് ഡ സരൂപിയായ ബ്രഹ്മാവു അ 
സത്യഖാ 1൭മെന്നറിഞ്ഞു' അദദ്ദഹത്തെ എന്നും എന്നും അവ്യജ്യനായും ചെയുതു യാതൊരു 

ശിചനോ,ത്ത സ്വധാബനായ പരബ്രുമ്മ ത്തില് പ് ന്റ മനസ്സ സസുഖം മിയ്കട്ടെം 

യസ്യാസന് ധരബണിജലാഗ്നിപവനദ്യോമാക്ചെ ന്രാദയോ 
ലു റ 

വിഖ്യാത ഡൂനവോഷ്ടധാ പരിണതാനാന്മൃത്തതോ വത്തതേ 
ലം ഷ് 

ഓംകാരാത്ഥവീവേകീയി ശ്രുതിരിഷം ചാച ദൂ തൂയുംശിവം 

തസ്തീന് മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പരബ്ബഫ്മണി. ൯ 
ഉമി, ജപം, അി,വയു, ആകാശം, സ്മയ്യുന് ചന്ദ്രന് മുതലായവ എല്ലാം അ 

്യരൃത്തികളായി യാമയൊത ശിവനില് വത്തിഷ്ക്കുന്നു വെന്നു ബ്രഹമജ്ഞാനമഹതുകമായ വ 

ദം ഘോഷിക്കുന്നു. ത്ത സാബശിവനായ പരബ്രഹ്മ രില് എന്റ മനസ്സ സുഖമാകും 

വണ്ണം രമിയ്ക്കട്ടെ. 

വിഴു ബുഹ്മസുരാധിപപ്രദുതയ സ്റവേപിദേഖവാസുരാ_ 
സ്സംഭ്ൂതാ ജുലധേവിഷാല് പരിഭവം പ്രാപ്ലായമേതേയശ്വരം 

യാനാത്താ൯ ശരണാഗതാനീിതി സുരാന് യോരക്ഷദദ്രക്ഷണാ 
ത്തസ്തീന് മേ ഹൃദയം സുഖേന രമതാം സാംബേ പരബ്ദഹ്മണി. ഥാ 

ന) 

പാലാഴിമഥനത്തി, ി ഴിമഥനത്തില് ഉ തഅഅവിച്ച വിഷത്താല് ദുഃഖി മന്മൊരായ വിഷ്ണുബ്ബഹ്മസുരാ 
സുരാദികഠം തന്നെ അഭയാ പ്രാപിച്ച ർപ്പാരം ശനണാഗതന്മാരായ അവരെ യാതെൌൊരി 

[ ലി ശവരനാണെ അരക്ഷണാകൊണ്ട രക്ഷിച്ചതു, ആ സാംഖശപരനായ പരബ്രഹ്മ. ഒ 
൫൭൯൨ മനസ്സ സുഖമാകും വണ്ണും യമിയ്ക്കുലട്ടു. 

ശ്രിഹരദത്താിചായ്യുപിരചിതാ 

ദശമ തി3 സ ശ മൂ്രാകിസ്മൂതിഃ സാവുട്സ്റാ. 

[നാന 



൬൪" സൂവരത്നമാലാ 

൨.൮. അട്ടാവ സുന്ദരാഷ്ടകു. 
മല്യാണാചലകോടന്ധകാന്തഭദോദന്ധമ സന്ധിതം 
ഷബളി കൃതസംസാരം കലയേട്ടാലസുന്ദരം. 
കല്യാണപവ്യകോദണ്ഡമരനായി, സംസാരഭഃഖഹരനായിരിയ്ക്കുന്ന അട്ടാല 

പുന്ദരനെ ഞാന് ധ്യാനിഥഒന്നെ 

കാകൂകൂടപ്രഭാദാലകളംകിമൃതകന്ധരം 
കമലാധരകലാമൌലിം കലയേട്ടാലസുന്ദരം. ൨ 

നീചകണ്ണനായി, ഇന്ദകലാ ഖു ഡനായിരിയ്ക്കുന്ന അമ്ടാലസുന്ദരനെ ഞാന് ധ്യാ 
നീയ്യുന്നു, 

കാലകാലം കലാതിതം കലാവന്തംച നി ലം. 
കമലാപതിസം സ്മൂത്യം കലയേട്ടാലസുന്ദരം. ൩ 

കാല വരിയായി, കലാദീ മനായി, സകലനായി, നിഷ്ടുഖ്നായി, വിഷ്ക്കു വന്ദ്യ 
നായ വിഡ്യയന്ന അട്ടാലനുന്ദരനെ ഞാന് ധ്യാനിയ്ക്കുന്നു: 

കാന്താഭ്ധകമരിയാംഗം കരുണാമൃതസാഗരം 
കലികറ്മഷദോഷ ലം കലയേട്ടാല സുന്ദരം. രഃ 

അദ്ധനാരിശ്വരനായി, ദയാനിധി കായി, കലിദദാഷഹരനായിരിയ്ക്കുന്ന അട്ടാ 
ലസുന്ദരനെ ഞാന് ധ്യാനിയ്ക്കുന്നു. 

കദംബകാനനാധിശം കാംക്ഷിതാത്ഥസുര ദമം 
കാമശാസന്മമിശാനം കലയേട്ടാലസുദ്ദരം. ൫ 

കദംബവനനാഥനായ, വരപ്രദനാധി, കറമാരിയായിരിയ്യുന്ന അട്ടാലസുന്ദര 
നെഞാൻ ധ്യാ വിക്കുന്നു. 

സൃഷ്ടാവി മായയായേന ബ്രഫ്മാന്ധാഡി ബഹ്ഹുനി ച 
രക്ഷിതാനിഹതാന്യന്മേ കലയേട്ടാലസുന്ദരം. ൬ 

ബ്ൂഹ്മാണ്ഡ കാടികളുടെ സൃഷ്ടിരക്ഷാനാശങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന അഃ ലസുന്ദരനെ 
ഞ്ചാന് ധ്യാ നിഡ്യുന്നു. 

സ്വഭ ൭ ജനസംതാപപാപാപല്ഭംഗതല്പരം 

കോരണം സവജഗതാം കലയേട്ടാലസുന്ദരം. ൭) 

ഉക്തയാതമടെ രാപവത്തയും പാപാഅയ്യം ആ൨'ത്മിനേയ്യം നശിപ്പിക്കന്നവ 

നായി സവകാരനനായിഠ്ക്കുന്ന അട്ടാധസന്ദരനെ ഞാന് ധ്യാനിക്കന്മ. 

കുലശേഖരവംശോത്ഥ ടടുവാ വാം കുലംദൈവതം 

പഠിചുദ്റ്ം ചിദായന്ദം കലയേട്ടാല സുന്ദരം. ൮ 
പ 12 

കല ശഖാട്ടപന്മാരുമടെ കുലഭദൈവതമായി, പരിപുള്ണുനായി, ആനന്ദത്രപനാ 

യി ഠിക്കുന്ന അട്ടാലസുന്ദരനെ ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു. 



ത്രീചതംഞജലികൃതസദാശിവാഷ്ടകം സുഭ 

അട്ടാലവീരശ്രിശംഭോരഷ്ടകം വരമിഷ്ടദം 
പറതാംശ്ൃണ്വതാം സദൃസ്നോതു പരമാം ശയം. ന് 

അട്ടാചധീാശ: ദൃവികന്റ അഷ്ടകമത്ത പറികരകയ്യം കേറംക്കുകയുംചെയുന്നവക്ട 

സമഴവശ..യ്യവും സിദ്ധിക്കുന്നു, 

ശ്രീഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യ വിക്ര മപാണ്ഡ്യ 
രചിതഃ അട്ടാലസുന്ദരാഷ്ടകം സംപൃണ്ണം. 

൨൯. ശ്ര്രീപതംജലികതതസദാശവാഷ്ടകം. 

സുവള്ത്റപദ്മിനിതടാന്തദിവ ) ഹമ്മൃയവാ സിനോ 

സുപള്്റ്റവാഹനപ്രിയായ സൂയുകോടിതേജസേ 

അപടള്ജ്റയാ വിഹാരീണേ ഫണാധരേ നൂധാരിണേ 
സദാ നമശ്ശിവായ തേ സദാശിവായ ശംഭവേ. ൧ 

സ്വണ്ുപദ മിനി തീരത്തുള്ള ദിവ ഹമ്മത്തില് വസിക്കുന്നവനായി, പ്പത്മനാഭ 
പ്രിയനായി, സൂയ്യകോടികേജസ്സായി, പാവ്തീകാമുകനായി, ഫണീന്ദ്രധാരിയായിരി 
ക്കുന്ന ശിവനറയിക്കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

സതുംഗഭംഗജഹ് നുജാ സുധാംശുഖന്ധേമെൌയലയേ 
പതംഗപകജാസുഹൃുല്കൃപിഡയോനി ചഷുഷേ 
ടൂജംഗരാജക സ്ഥലായ പുണ്ടുശാലിബന്ധവേ 
സദാ വമ്്ശീവായ തേ സദാശിവായ ശംഭവേ. ൨. 

ഗഗോലന്ദ്രലുഡ നായി, സൂയ്യയന്ു വഹ്നിനത്രനായി, സററ കണ്ഡലനായി, ശരഭ 
പ്രദനായിരിക്കുന്ന ശിവനായി ക്കൊണ്ടു നമന്താരം. 

ച്ചതുമ്മുഖാനഠനാരവിന്ദവേദഗിതട്ടുതയേ 
ചതുര്ഭൂജാനുജാശരിരശോഭമാനമൃത്തയേ 
പതുവിധാത്ഥദാനശൌണ്ഡതാണ്ഡവസ്വത്രപിണേ 
സദാ നമുൃമ്ിവായ തേ സദാശിഖായ ശംഭവേ. ൩ 

ര്വദദവദാന്തസം സ്മൂതനായി, ഗൌരി വാമാംഗനയയി. ധമ്മാത്ഥകാമമോക്ഷല്രു 
ദമായി, താണ്ഡവ പ്രിയ നായിരിക്കുന്ന ശിവനായി ക്കൊണ്ടു നമസ്ത മരം. 

ശരന്നിശാകരപ്രകാശമന്ദഹാസമഞ്ജുളാ 
ധരപ്രവാളുഭാസമാനവക്രൃമന്ധലശ്രിയഷേ 

ൻ കുരസ്സ്റരല്കപാലമു ദതവിീ്ണര ദതപായിനേ 
സദാ നമശ്ശിവായ തേ സദാശിഖായ ശംഭവേ. രഃ 

ചന്ദ്രികാ ധവള മന്ദസ്തിയചാ വക്ര നായി, കചലേനിപ[൭വിഷ്ണ്ുരക്ത നായിരി 
ഭ്ഭന്ന ശിവനായി ക്കൊണ്ട നമസ്കാരം. 

9: 



൬൬ സൂവരത്തമാലാ 

സഹസ്സപുണ്ഡരീകപൃജനൈകശുന്യദശദാല് 

സഹസ്റ്രനേത്രകല്ലിതാ ല്യനാച്ച്യതായഭ ക്തീത$ 
സഫസ്രഭാനുമണ്ഡലപ്രകാശചക്രദായിനേ 
സദാ നമശിവായ തേ സ്ദാശിവായ ശംഭവേ. ൫ 

പത്മസഫസ്രരങ്ങ ളെക്കൊണ്ടു ള്ള പൂജാവസരത്തില് മറയപ്പെട്ട പുഷ്ണത്തിനുപക 
രം വിഷ്ണു തന്റ നേത്രത്താല് ഭക്തിയാകുംവ ണ്ണൂഠ്യ്അര്ച്ചിച്ചതിനാല് ഉജ്വലത്തായ ച 
ക്രായുധത്തെ നല്കിയ അല്ലയോ ശംമടാ! അങ്ങക്കായിമക്കാണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

രസാരഥായരമുപത്രഭൂദഥാംഗപാണയേ 
രസാധരേ നൂചാപശിഞ്ജിനി കൃതാനിലാശിനേ 
സ്വസാരഥീകൃതാജനുന്നവേദത്ുപവാജിനേ 
സദു നമശ്ശിവായ തേ സദാശീവായ ശംഭവേ. ൬ 

ടൂരഥനായി, വേദധാഹനനായി, പവ്തലാപനായി, സപ്പഗുണനായി, മുകന്മ 

ശരനായ!, ബ്രഹ്മസാരഥിയായിരിക്കുന്ന ശിവനായിക്കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

അതീപ്രഗത്ഭവിരഭ ദുസിംഹനാദ ഗജ്ജിത 

ശ്രുതിപ്രഭീതദക്ഷയാഗഭോഗീനാകസദ് മനാം 

ഗതീപ്രദായഗര് ജജിതാഖിലപ്രപഞ്ചസാക്ഷിണേ 
സദാ നമശ്ശിവായ തേ സദാശിവായ ശംഭധേ. ൭ 

ദക്ഷയാഗശാലയില് വിരഭദ്രഭ]മരായ ദേവാദികളളെ രക്ഷിച്ചവനായി സവ്സാ 
കഷിയായിരിയ്ക്ുന്ന ശിവനായി ക്കൊണ്ട് നമസ്ത്രാം. 

മുക സ്ധുസൂനുരക്ഷണാവധൂതദണ്ഡപാണുയേ 
സുഗന്ധമസ്ധലയ്കതുരല്പ്രഭാജിതാമൃതാംശവേ 
അഖണ്ഡഭോഗസമ്പദ ത്ഥലോകഭാവിതാത്മനേ 

സദാ നമശ്ശിവായ തേ സദാശിവായ ശംഭവേ. ൮ 

മുകണ്ഡു സുതപാലനായി, കാലകാലനായി, സുപ്രഭനായി, സവസമ്പത് കരനാ 

യിരിയ്യ്യന്ന ശിവനായികക്കൊണ്ടു യമന്തുദരം. 

മധുരിപുവിധിശക്രമുഖുദേലൈ 
രപിനിയമാല്വിതപാദപകജായ 
കനകഗിരിശരാസനായ തൂഭ്യം 

രജതസഭാപതയേ നമശിവായ. ന് 

വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാഭി വന്ദിതപദനായി, മേരുചാപനായി, രജതസഭാപതിയ$യിരി 

ക്കുന്ന ശി ചനായി ക്കൊണ്ടു നമന്ത്രാരം. 4 

ഹാലഃസുനാഥമായ മഹേശ്വരായ 
ഹാലാഹ്ലാലംകൃതകന്ധരായ 
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മിനേക്ഷണായാ3പതയേ ശിവായ 

നമോ യമമസ്സ്റുന്ദരതോണ്ഡവായ. ഥാ 

ശ്രീപതം ജല ।കൃതസദാശിവാഷ്ടകം സാപൂമ്ല്ും 

൩ഠ. കാലരൈരവാഷ്ടകപ്രാരഠഭഃ. 

ദേവരാജസേവ ൮)മായപാവനാംഘ്രിപകജം 

വ്യാളയത്ഞസൂത്രമിന്ദുശേഖരം കൃപാകരം 
നാരദാദിയോഗിവ്വന്ദവന്ദിതം ദിഗംബരം 

കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ. ൧ 

ഇന്ദ്രവന്ദ്യനായി, ഫഞ്തിധരനായി, ചന്ദ്രമു ഡനായി, ദയാധാനായി, നാരദാദി 

സേധ്യനായി, ദിഗംബരനായി, കാശി കാപുരവാസിയായിരിക്കുന്ന , കാലദൈരവനേ 

ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ഭാനുകോടിഭാസുരം ഭവാങ്ലിതാരകം ചരം 

നിലകണ്ഠമിപ്പ്രീതാത്ഥദായകം ത്രിലോചനം 

കാലകാലമംബുജാക്ഷമക്ഷശ്രുലമക്ഷരം 

കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ, ൨. 
ഭാനുകോടി പ്രദനായി, സംസാരനാശകനായ।, അഭിഷ്ട പ്രദനായി, ത്രിണേത്ര 

നായി, കാലകാലവായി, തദാ ക്ഷാദിധരനായി, അധ്യയനായിരിയ്യയയന്ന കാലമൈരവ 

നേ ഞാന് ഒജിയ്ക്കുന്നു. 

ശുലടംകപാശദണ്ഡപാണിമാദികാരണം 
ശ്യാമകായമാദിദേവമക്ഷരം നിരാമയം 
ഭിമവിക്രമം പ്രഭും വിചിതൂതാണ്ഡവപ്രിയം 

കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരഖം ഭജേ ൩. 
ശ്രലം ടകം മുതലായവയെ ധരപ്പു യ്്യന്നവനായ!, ഞദികാരണനായി, ആദി 

ദേവനായി, ശ്യാമശരീരനായി, നാശഹീി നനായി, ദു$ഖരഹിതനായ'!, കില ലിരം 

യി, പ്രഭൂുവായി , താണ്ഡവ പ്രിയ നായിരിയ്ക്കന്ന കാലഭൈരവനെ ഞാന് ഭജിയ്ക്കുന്നു. 

ഭുക്തിമു ദതിദായകം പ്രശസുചാരുവിഗ്രഹം 
ഭ കതവത്സലം സ്ഥിതം സമസൂലോകുവിഗ്രഹം 
നീിക്വണന്മനോങ്ഞഹേമകിംകിണിലസത്കടിം 
കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ. ര 

ി 

ഭക്തി മുക്തി പ്രദനായ।, രമ്യ കലേബരനായി, ഭക്തവത്സലനായി, ശാശവയനാ 
യി, സ്യവ്ൃയപൃനായി, സ്വണ്ണകിംകിണിധരനായിദ്ടിയ്ക്കുന്ന കാലമൈരവനെ ഞാന് ൫ 
ദിയ്ുന്ന; 



൬൮ 'സുഖരത്നമാലാ 
$ 

ധമ്മസേതുപാലകം ത്വധമ്മമാഗ്ശുനാശകം 
കമ്മപാശമോചകം സുശമ്മദായകം വിഭും 
സ്വണ്ണ്ണൂവട്ടാശേഷപാശശോഭിതാംഗമനണ്ധലം 

കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ. ി 
ധമ്മരക്ഷക നായി, അധമ്മശി ക്ഷകനായി, കമ്മനാശകനായി, ശമ്മദായേകനാ 

യി സപ്പ ാലക്ടതശ ീരനായിരിയ്ക്കുന്ന കാലമരൈരവ്വനെ ഞാന് ഭയിയ്ക്കുന്നു. 

രത്നപാരുകാപ്രഭാഭിരാമപാദയുശകം റ 
നിത്യമദ്വിതിയമിഷ്ഠദൈവതം നിരഞ്ജനം 
മുതൃദപ്പുനാശയം കരാകൂദംഘ്ട് മോക്ഷണം 

കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ. ൬ 
പാദുകാഭിരാമപാദയുശനായി, നിത്യനായി, ഏകനായി, ഇഷ്യദൈവതമായി, 

നിസ്സരാഗനായി, മൃത്യുഹരനായി, രിഷ്ക്കൂര്ഷേ ക്രാ കരള നായിരിക്കുന്ന, കാലടടെരവനെ 
ഞാന് ഒദുയ്ക്കുന്നു, 

അട്ടഹാസഭിനപദ മജാണ്ഡകോശസന്തതിം 
ദൃഷ്ിപാതന 4 പാപജാലമുഗ്രശാസനം 
അഷ്ട സി ംധീദായകം കപാലമാലികാധരം 
കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ. ൭ 

അട്ടഹാസത്താല് ഭിന്നമാക്കപ്പെട്ട ബ്രഫ്മാണ്ഡത്തോടുകൂടിയവനായി, സകല 
പാപാ ശകനായി, അഷ്ടസി ദ്ധിദായ കനായി, കപാലമാലാധരനായിരിയ്കുന്ന കാല 
ടരവനെ ഞാന് ഒജിയ്ക്കുന്നു. 

ടൂതസംഘനായകം വിശാലകിത്തിദായകം 
കാശിലാസലോകപുണ്യപാപശോധകം വിഭും 
നിതിമാഗഗ;കോലിദം പൃരാതനം ജഗല്പതിം 
കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ. യ്യ 

ട്ടയനാഥനായി, കിത്തിപ്രദനായി, കാശിവാസികറംക്കു മോക്ഷദാതാവായി, 
നിതിമാഗ്ലുപാരംഗതനായിരിയ്ക്കുന്ന കാലകഭൈരവനേ ഞാന് ഒജിയ്ക്കുന്നു. 

കാലഭൈരവാഷ്ടകം പഠന്തി യേ മരോഹരം 
ഞ്ഞാനമു ക്രിീസാധയനം വിചിരപുണ്ടുവഭ്ധനം 
ശോകമോഹദൈന്യലോഭകോപതാപനാശനം 

ഠാ. 
[॥ തേ പ്രയാന്ധി കാലഭൈരവാംഘിസന്നിധിം ധ്രുവം. ന് 

്ഞാനമമാക്ഷപാ തരമായി, പുണ്യവദ്ധകമായി, ശോകാമോഹാദിനാശകമായി 

മനോഫരമായിരിക്കുന്ന കാലരൈരവാഷ്ടകത്തെ പറിയ്ക്ുന്നവര് കാലഭഭൈരഖപ്പദത്തെ 
ല്ലാ പിയ്ക്കുന്നു. 

ശ്ര മച്ഛ്രകെരാചായ്യധിരചിതം 

കാലൈരവാഷ്ടകാ സന്ുപ്ന്റും, 

[നി 



സരാശിഖാ ഷക ൬൯. 

൩൧. സദാശീവാ ജക. 

പകംജോത്ഭവപ്ര പൂജിതാംഘദിപകജദ്വയം 
ഴ്] 

നന ] കികരിക്ഠതാമരെൌഘമപ്രമേയമവ്യയം 
സക്കടാപഹം സമസ ലോകപാലനോസ്സുകം 

ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാദഭ്ധവി ൧ഹം൦. ഥ 

വിരിഞ്ചവന്ദിമപാദനായി, ദേഖൌഘരക്ഷകയ:യി, അവട്ടി? നായി, നാരു 
ഫി നനായി, സങ്കടനാശകനായി, സവലോകരക്ഷാരല്ലരനായി, പാവതീവാമാംഗനാ 

യ്മിരിക്കുന്ന ശിവനേ ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു. 

ആഗമാന്തചാരിണം നികൃത്തമത്തവാരണം 
വാഗതിതമദ്വയം വിരാജവാഹനപ്രിയം 

നാഗട്ടുഷണം കുരംഗധാരീണം വിരാഗിണം 

ചിന്തയാമഫേ സദാശിവം ഗശിവാഭ്ധവിഗ്ഗഹം. ൨. 

വേദാത്ുധ്യാപൃനായി, ഗജാന്തകനവയ।, വാ കൌംക്ക* അഗോചര നായി,അ ദവ 
യനായി, വിഷ്ണ്ണുസഖനായി, സപ്പുട്രഷണനായി, കരംഗധരനായി, രാഗരഫിതനായി, 

. പാവതിവാമാഗനായിരിക്കുന്ന ശിവനേ ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു. 

ഫാലനേത്രദശ്ധമന്ഥപ്രമുഗ്ധവിഗഹം 
ബാലശിതഭാനുമൌലിമദീരാഭസായകം 

നിലലോഹിതം നിശിഥീരിശനിമ്മലാംഗകം 

ചീന്തയാമഹേ സദാശീവം ശിവാദ്ധവിഗ്രംം. ൩ 

കാമഭാഫകനായി, 2 നൂഭലൊധരനായി, കനകാദ്രിശസ്രരനായി, നച ലോഹിതനാ 
യ, ശുഭ്ര വദ്സ്രുനായി, പാവഭീചാമാംഗനായ'രിക്കുന്ന ശിചനേ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു: 

 പാദയുശസാരസാ ശിതാദിതേയപാദപം ഗം 
നാദതൂപമഥ്രിജാഘയനസ്നപ്രമദദിനം 

പചേദവേദ്യമാദിദേവമുഗ്രമുക്ഷവാഹനം 

ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാദ്ധവി ൨൧൦. ര? 

പ്രാദാരധിന്ദാശ്രിതന്മാരായ ദേവകഠാക്കു സന്താപനാര ന൮ക്ഷമായി ശബ സ്വന്ത 
പനായി പാവതീകലാശ്ലിഷ്ടനായി വേദലേദ്യനായി ആദിദേവനായി ഉഗനായി വൃ 
ഷവാഫനനായി പാവധിവാമാംഗനായിരിക്കുന്ന ശിവനേ ഞര ടജിക്കുന്നു, 

ദേവയിമുഗാതരംഗശികരോല്ലസജ്ജടം 

ഭാവനാവിദൂരഗം കപാലിനം പിനാകിധം 

പാവനം പുരാതനം പുരത്രജപ്രഭഞ്ജനം 

ലിന്തജാമദ്യോ സദാധിവം ശിവാരാച്ചിഗ്ൃച്ഹം, [₹ 
ഗയ എര അഴ" 



6൭. സൂയരത്നമാലാ 

ഗഗോതര്ംഗകൊണ്ടു ൭ണുത്തും ഇല്ലസിച്ചുമിരിക്കുന്ന ജടയുള്ളവനായി അചിന്ത്യ 
നായി കപാലിയായി പിനാകിയായി നിമ്മലനായി പുരാതനനായി ത്രിപുരനാശകനാ 
യി പാവതി വാമാംഗന:യിരിക്കുന്ന ശിവനേ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ശിതളാചലാത്മജാഫ്ൃദംബുജന്മഭാസ്ത്രരം 
വീതരാഗയോഗിവൃന്ദചിത്തരംഗനത്തകം 
സാതഭം സനാതനം സമാധിഗം സദാനതം. 
ചിന്തയാമഫേ സദാശിവം ശിവാഭ്ധവിഗ്രഹം. ൬ 

പാവത്മനോപത്മസുയുനായി, യോഗികളുടെ മനോരംഗനത്തകനായി സുത 
നനായി സമാധിഗനായി പാവ്യീവാമാംഗ നായിരിക്കുന്ന ശിവനേ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

രാമയാമമന്ത്രതത്വ ചിന്തമധൈകചേതസം 
കാമനാശനം മദൃശാനുലോചനം നീരഞ്ജനം 
വ്വ്യോമകേശമിശ്വരം ഭവം ഭവാബ്ലിതാരകം 
ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാഭ്ധവിഗ്രഹം. ൭ 

രാമനാമതല്ലരനായി കാമനാശകനായി അഗ്നിനേത്രനായി നിരഞ്ജനനായി 
ധ്യോമകേശനായി ഇരശ്വരനായി ഭവനായി ഭധാബ്ലിതാരകനായ। പാവ്തിവാമാഗേ 
അായിരിക്കുന്ന ശിവനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ബന്ധഹിധലോകബന്ധുമന്ധകാന്തകാന്തകം 
സിന്ധുരാസ്യബാഹുലേയലാജനപ്രലോലുപം 

ദന്തിചമ്മചേലമീഹതാത്ഥദം സുഖാസ്ത്രദം 
ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാദ്ധവലിഗ്രഹം. വ 

ബന്ധഹിനനായി, ലോകബന്ധുവായ।, അന്ധകനാശനായി, കാലകാലനായി ഗ 

ണപയിസുബ്രപ ണയലാളനോസ്സുകനായി, ഗജചമ്മാംബരനായി, അകിഷ്ടദാതാവായി, 
സുഖരൂപിയായി പാവ്തീവാമാഗനായിരിയ്ക്കുന്ന ശിവനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. % 

സതൃചിദ് ഘനം വികല്ലഹി നമക്ഷയം പരം 
നിതുമീശ്വരം ക്ലശാനുരേതസം നിരാഗസം 
മൃത്തുഭിതിഭേദകം മൃഗണ്ഡുപുത്ൂപാലകം 

ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാഭ്ധവിഗ്രഹം. ന് 
സത്വചിദ് ഘനസ്വരൂപിയായി, വികല്ലഹിഥനായി, അക്ഷയ നായി പരനായിച്ച 

ഭാഗഫിനനായി, നിത്ൃനായി, ഈ /പര നായി, കൃശാനുരേതസ്സായി, മരണരഹിതനഠ 

യി, സുഖരൂ പിയായി പാവതിവാമാംഗനായിരിയ്ക്കുന്ന ശിവനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്ന. 
% € 

വി ഫപോത്ഭവ സ്വിതിപ്രണാശകാരണം ശിവം 
ദുഷ്ടദൈതുസൂദനം കപാലശൂലധാരിണം 

ശിഷ്പാലനം ഗിരിശമഷ്ടമൂത്തിമന്വഹം 
ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിലാദ്ധവിഗുഹം, . ഥു 



ശീവനാമവല്യ കം ൭൧ 

സൃഷ്ടിസ്ഥിരിനാശ കാരണനായി, ശിചനായി, കൈത്യാരിയായി, കപാല ശ്രലധാ 

രിയായി, ശിഷ്ടപാചകനായി, ഗിരീശനായി, അഷ്ടമൃത്തിയായ!,പാ്യതിവാമാഃഗന 

യിരിക്കുന്ന ശിവനേ എപ്പോഴും ഞാന് ഭജിക്കുന്ന. 

ഭൂതനായകം വിട്ടതിട്ടുഷണം വിഷാശീവം 

പാതകൌഘനാശനം പവിത്രമസ്ഥിമാലിനം 

ജാതരൂപകാന്തികാമ്യകേശപാശശോഭിനം 

ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാഭ്ധവിഗ്രഹം. ൧൧ 

ഭതനാഥനായി, ഭസ്ത ഭൂഷണ നായി, വിഷഭക്ഷകനായിം, പപേനാശുകനായി നിമ്മ 

ലനായി അസ്ഥി മാലാധരനായി. അഗ്നിതുല്യകേശചാശദശാഭിതനായി പാറ്റ ചിവാമാം 

ഗനായിരിക്കുന്ന ശിവന “ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

താരകേശശേഖരം തമാലനിലകന്ധരം 

താരകസ്വരൂപകം ത്രിവശ്ശൂസിദ്ധിദായകം 

താരകാരിതോഷണൈകതത് പരം ദീഗംബരം 

ചിന്തയാമഹേ സദാശിവം ശിവാഭ്ധവിഗ്രഹം. ൧൨. 

താരകേശദശഖരനായി, നിലകണ്ണനായി, താരക സ്വത പനായി, ത്രിവഗ്ശുസിദ്ധി 

പ്രദാതാവായി, സുബ്രഹണ്യപ്രീതികാരിയായി, ദിഗംബഖരനായി, പാവ ൭] വാമാഗേനാ 

യിരിക്കുന്ന ശിവനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

സ്മോതൂമേതദുത്തമം സമ സൂസൂരിഭാവിതം 

ഗോത്രവന്ദിനിപതിപ്പിയംകരം ശിവംകരം 

ശ്രോതരസൌഖ്യഹേതുകം മുദാ സദാപി യര് പഠേല് 

സത്രയി സുഗിതഛൃതമച്യുതംപദം ലഭേല്. ൧൩. 

വിദ്വത്സമ്മതമായി, ശിവ പ്രീ തികരമായി മംഗലകരമായി കണ്ണാനന്ദകരമായി. 

ഉ.ത്തമമായിരിക്കുന്ന ഈ സദാശിവ സത്രം പഠിക്കുന്നവന് അവ്യയമായ ശിവസ്ഥഃ 

നത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

കെ. യം. കുഞ്ഞിലകഷ്ടികെട്ടിലമ്മ. 
റു ല് 

സദാശ വർ ത്രം സം ൭ സത്ര വൃണ്ണു 

ഇ 

൩൨൨. ശീവനാമാ വല്യഷ്ുകഠ. 

ഹേചന്ദപൃഡ! മദനാന്തക! ശുലപാണേ! 

ം സ്ഥാണോ! ഗിരിശ! ഗിരീജേശ! മഹേശ! ശംഭോ! 
ഭൂതേശ! ഭിതിഭയ സൂദന! മാമനാഥം 
സംസാരദു8ഃഖഗഹനാല് ജഗദീശ! രക്ഷ, ഥ 



റ. സൂവ്വരത്നമാലാ 

റ 7 ആ 1; ഷി; ഒല്ലേര്യാ ശംദഭാ! അനാഥനായി രി്കയന്ന എന്നെ സഃസാരദുംഖത്ത് നിന്നു 
രോ പ്പിച്ചാലും, 

ഹേപാഷതി ഫ്ലദയവല്ലഭ। ച്മെലേ! 
ഭൂന്ധാധിപ! പ്രമഥനാഥ! ഗിരീശചാപ്! 
ഹേവാമഭേവ! ഭവ! രദ! പിനാകപാണേ! 
സം സാരദൂഭഖ്ഖഗഹനാല് ജഗദി! രക്ഷ. പ 

ഹേ നിലകന്നേ! വൃഷഭഭഥവജ! പംചവക്ര! 
ലോകേശ! ശേഷവലയ പ്രമഥേശ! ശവ! 

ഫേധൂരജ്ജദട! പശുച.ദതേ! ഗിരിജാപതേ! മാം 
സംസാരദുഃഖഗഹനാല് ജഗദീശ! രക്ഷം ൩. 

ഫേവിശ്വനാഥ! ശില! ശങ്കര' ദേവദേവ! 

ഗംഗാധര! പ്രമഥനായക! നന്ദികേശ! 

ബാണേശ്വരാന്ധകരീപോ! ഹര! ലോകനാഥ! 
' സംസാരദൂഃഖഗഹനാല് ജഗദീശ! രക്ഷ. രഃ 

വാരാണസിപുരപതേ! മണികട്ട്രികേശ! 
വിരേശ! ദക്ഷമഖകാല! വിഭോ! ഗണേശ! 
സവ്ജ്ഞ സ്വഹൃുദയൈകനിവാസ! നാഥ! 

സംസാരദു“ഖഗഹനാല് ജഗദിശ! രക്ഷ. ൫൭ 

ൽ ശ്രിമന്മഹേശ്വര! കൃപാലയ' ഹേദയാലോ! 

ഫോവ്യോമകേശ! ശിതികണ്ണ! ഗണാധിനാഥ 

ഭസ്താംഗരാഗ' കപാല! കപാലമാല! 

 സംസാരദു$ഖഗഹനാല് ജഗദീശ! രക്ഷ. ൬ 

കൈലാസശൈലവിനിവാസ്! വൃഷാകപെ ഹെ 

മൂതുഞ്ജയ! ത്രിണയന! ത്രിജഗന്നിവാസ്് 

നാരായണപ്രിയ! മദാപഫ്! ശക്തിനാഥ! 

സംസാരദുഭഖഗഹനാല് ജഗദീശ! രക്ഷ. ൭ 

വീശ്വേശ്യ വിശപഭവനാശീതലീശശ്വ തപ 

വിശ്വാത്മക! ത്രിഭുവനൈക ഗുണാഭിവേശ! 

ഹേവിശ്വബന്ധുകരുണാമയ! ദിനബന്ധോ! 

സംസാര38ഖഗഹനാല് ജധദിശ്വ രക്ഷ. ് 



ഉമാമഹേശ്വരാഷ്ട്കം ൭൩. 

ഗൌരിവിലാസഭവനായ! മഹേശ്വരായചച 

പഞ്ചാനനായ ശരണാഗതകല്പകായ, 

ശധ്യായ സവ്യജഗതാമധിപായ തസ്ധ്ൈ 

സംസാരദുഭഖദഹധായ നമുശ്ശരീവായ. ന് 

ശ്രീമച്ചങ്കരാചായ്യകൃതം 

ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം സമ്പുണ്ണും. 

ര്യ റ നം 

൩൩. ഉമാമദഹശ്പരാഷ്ട്കം. 

പിതാമഹശിരച്ചേദപ്രവിണകരപല്ലവ 

നമസ്ൂഭ 0 നമസ്മൂഭ 19 നമസൂഭ്യം മഹേശ്വര! ൧ 

ബ്രഹ്മശിരസ്ത്റിനെ ഛേദിച്ച ശിവനായി ക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം. 

നിസുംഭ സുംഭപ്രമുഖദൈതൃശിക്ഷണദക്ഷിണേ 

നമസ്തഭ്യം ധമസ്പൂഭ്യം നമസ്കഭ്യം മഹേശ്വരി! ൨ 

സുംഭനിസുംഭാദി മദൈത്യന്മാരെ വധിച്ച പാവതിയ്്ലായിക്കൊണ്ട നമസ്ത്രാരം. 

ശൈലരാജസ) ജാമാത$ ശശിരേഖാവതംസക 

ടം ൩ മസ്ത്ൂലും നാമസ്തളും ഠമസ്തട്യം മലഡ്ോഥേശ്വര 

ഗെരരികാന്തനായി ഇന്ദമുഡ നായിരയ്ക്കുന്ന ശിവനായിക്കൊണ്ട നമസ്ത്രാരം. 

ശൈലരാജാത്മജേ! മാത$ ശാതകുംഭനിഭപ്രഭേ! 
| നമസ്തൂഭ്യം നമസ്കൂഭ്യം നമസ്തൂഭ്യം മഹേശ്വരി! ര7് 

ഗിരിപുത്രിയായി ലോകമാതാവായി സ്വട്ല്റപ്രഭയായിരിയ്യയന്ന മഹേശ്വരി 

ക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

ഭൂതനാഥപ്ൃരാരാതേ! ഭൂജംഗകൃതദടൂഷണ! 

നമസ്തൂഭ്യം നമസ്തുഭ്യം നമസ്മൂഭ്യം മഫേശ്വര. ൭ 

പാദപ്രണതഭ കതാനാം പാരിജാതഗുണാധികേ 
നമസൂഭ്യം നമസൂഭും നമസ്മൂഭ്യം മഹേശ്വരി! ൬ 

പാദഭക്തേന്മാക്കു കല്പവ്വ ക്ഷത്തേക്കാഠം ഫല പ്രദയായ മധഹശ്ചരിക്കായിക്കൊ 
ണ്ടു നമസ്തൂഠാരം. 

ഹാലാസ്വയേശ ദയാമൂത്തേ! ഹാലാഹലലസദ് ഗള! 

നമസൃഭ്യം നമസ്തൂഭ, ]ം നമസൂഭ്യം മഹേശ്വര!, ൭ 

ിതംബിനി മഹേശസ്ൃയ കദംബവനനായികേ! 

നമസ്തുഭ്യം വാമസ്തൂഭ്യം നമസ്മൂഭ്യം മഹേശ്വരി! ൮ 
14) 



൫൭൪7 സ്യൃവരത്നമാലാ 

ശിീവകാന്തയായി കദംബവനനാഥയായിരി യ്കന്ന മഫേശ്വരിക്കായിഴക്കോണ്ട 
നമസ്ത്രാരം. 

ശ്രീഹാലാസ്യമാഹാത്തമേ സംഘിചകൃത 
ഉ മാമഫേശ്വരാഷ്ടകം സയുണ്ണം. 

൩൭൪. ശിവാപരാധക്ഷമാപണഷ്ോത്രം. 

ആദൌ കമ്മപ്രസംഗാല് കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൌ സ്ഥിതം മാം 
വിണ്മൃത്രാമേദ്ധ്യമഭ്ധ) ക്വഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതലേദാഃ 
യദ്യുദ്വൈതത്ര ദൂര്ഖം വൃഥയതി നിതരാം ശകൃതേ കേ വകതും 
ക്ഷന്തവ്യോ മേപരാധശ്ശീവ ശിവശില ഭോ ശ്രിമഹാദേഖ ശംഭോ! ൧ 

ആദിയിലുള്ള കമ്മവശാല് പാപം ചെയ്തനിമിത്തം മാതൃകക്ഷിയില് സ്ഥീതനാ 
യ എന്നെ വിണ്മൃത്രഠമഭ്ധ്യമദ്ധ്യത്തില് ജഠരാഗ്നി ഏററവും തപിപ്പുയ്ക്കുന്നു. അവികട 
എല്ലാം ഒർഖകരംതന്നെ. അതിതനെവ്പൂററി പറവാനും അരക്യം. അല്ലയോ ശംഭോ! 
എന്റ അപരാധതത്തെ അങ്ദു ക്ഷമില്ാലും. 

ബാല്ലയേ ദു8ഖാതിരേകാന്മലലുളിതവചപുസ്യമ്യുപാനേ പിപാസു- 
ന്ഥോശകൃചേ ന്രിയേഭ്യോ ഭവമലജനിതാ ജന്തവോ മാം തൃദന്തീ 

നാനാരോഗാദിദുഭഖാദ്ദൂരിതപരവശശ്ശൂംകരം ന സ്ത്ൂരാമി 
ക്ഷന്തപ്പയോ മേപരാധശ്ശീവ ശില ശീവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ! ൨ 

ബാല്യത്തിങ്കല് ദുഃഖാധി ക്യത്താല് മലലുളിതവപുസ്സറായി മാതാവി൭ന്ഠ സൂന്മ്യ 
പഠനത്തില് തല്പരനായി ഇന്ദ്രിയ ശ ക്തിയില്ലാത്തവനായി ഭവിച്ചു. സംസാരമലജനി 
തങ്ങളായ ജന്തുക്കളും എന്നെ വേദനപ്പെടുത്തി. രോഗാദി ടുദഖാക്രാന്തനായ ഞാനാ 

കട്ട അത്മയെ സ്തൂരിച്ചില്ല.അല്ലയാ ശംഭോ! ഏയെറ അപരറധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും 

പ്രൌഷ്ോഹം യൌവനസസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈ? പഞ്ചഭിമ്മമ്മസ 
(സ്ധൌ 

ദഷ്ട്രോ നഷ്ടരോ വിവേക സ്പൃതധനയുവതിസ്വാദുസൌഖ്ചേ നിഷണ്ഡഃ 

ശൈവധേ ചിന്താവിഹിനോ മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗവാധിതുഡംം 
ക്ഷന്തവ്യ്യോ മേപരാധശ്ശീവ ശിവ ശീവ ഭോ ധ്രിമഹാദേവ ശംഭോ! ൩ 

ഞാന് ഉപ്രരഫഥനായി യുവാവായി ശമ്ദസ്റുശാദികളായ പഞ്ചസല്ല്ങ്ങളാല് മ 

മ്മസന്ധികളില് ദംശിക്കപ്പെട്ടവനായി വിവേകം നശിച്ചവനായി പുത്രകളത്രധനങ്ങ 

ളില് ആസക്തനായി ശൈവതത്വങ്ങളില് വിചാരമില്ലാത്തവനായി ഭവിച്ചു. എന്റ 

മനസ്സാകടട്ട അഭിമാനഗവ്വാധിരൂഡവുമായി. അല്ലയോ ശംഭോ എ൭ന്റ അപരാധ 

ത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും 

വാഭ്ധകോചേ ന്റിയാണാം വികലഗതിമതി .ഷാധിദേഹാദിതാപൈഃ 

പ്രംഫഐരോഗൈവിയോഗൈവൃയസനകൃശതനുദ ഞഞപ്തിഹിനശ്ചദിനാഃ 



ശിചാപരാധക്ഷമാപണസ്യോത്രം ൭൫ 

മിഥ്യാമോഹാഭ।ലാഷൈര്ദ്രമതി മമ മനോ ധൂഴ്ജടേദ്ധ്യാനശൂന്ുഃ 

ക്ഷന്തവ്വ്യോ മേപരാധശ്ശിച ശീവ ശീച ഭോ ശ്രിമഹാദേവശംഭോ! ര? 

വാദ്ധക്യത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങരംക്കും മനസ്സിനും ക്ഷിണം തട്ടി ഞാന് ഞധിവ്്യാധി 

വിഷയോഗജങ്ങളായ 8ഃഖങ്ങളാല് കൃശതനുവായി ഓമ്മയില്ലാത്തവനായി ദീനനായി 

ശ്രിവധ്യാന ശ്രുന്യനായി ഏഎയെറ മനസ്സു മിഥ്യാമോഫഹഅ്അ ളിലുള്ള ണഭിലാഷത്താല് (മി 

യ്ക്ന്നു അല്ലദയാ ശംഭോ എ൭൯റ അപരാധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും. 

സ്റ്ാത്വാ പ്രത്യഷകാലേ സ്റ്റപനവിധലിധൌ നാഹ്ൃതം ഗാംഗതോയം 

പൃജാത്ഥം വാ കദാചിദ് ബഹുതരഗഹനേ ഖണ്ഡബൈലപംദളം വാ 

നാവീതാ പദ് മമാലാ സരസവികസിതാ ഗന്ധപുജ്ല്യസ്പപദത്ഥം 

ക്ഷന്തവ്യ്യോ മേപരാധഗ്ലിവശിവശീവഭോ ശ്രിമഹാദേഖശംഭോ! ൫ 

പ്രാതഃകാലത്തിങ്കല് സ്തറാനംചെയ്യു അഭിഷേകത്തിന്നായി ഗംഗാജലത്തെ ഞാൻ 

കൊണ്ടുവന്നില്ല. പൃജയ്ക്ക്കായി ക്കൊണ്ടു അഖന്ധമായ വിലവദള ത്തേയും എടുത്തില്ലട താ 

മരപ്മാലയും എന്നാൽ നയിക്കപ്പെട്ടില്ലാ. ഓങ്ങയ്ക്രായി ഗന്ധപൃഷ്ങ്ങളേയും ഞാന് 

ശേഖരിച്ചില്ല. അല്ലയോ ശംഭോ എവെറ അപരാധത്തെ അഞ്ജു ക്ഷമിച്ചാലും. 

ദുശ്ദധൈമ്മഭധ്പാജ്യയുമൈത ദുധിഗുഡസഹി തൈസ്റ്റാപിതം നൈവലിംഗം 

നോലിപ്പം ചന്ദനാല്ലൈര് ൧നകയിരചിതൈ$ പൃജിതം നപ്രസൂനൈഃ 
4 

ി 

ധൂപൈഃ കര്പ്പൂരദീപൈമ്കിയിധരസയതൈനൈധഭകേജ്യാപ്ഹാരൈ* 

ക്ഷന്തല്യ്യോ മേപരാധശ്ശീവ ശിച ശിഖ ഭോ ശ്രിമഹാദേവശംഭോ! ൬ 

ക്ഷീരം, മധു, അജ്യം, ദധി, ഗുളം ഇവയാല് ഞാ൯ ശിവലിംഗാഭ!ഷേകം ചെ 

യ്മില്ലാ. കനകധിരചിതങ്ങളായ ചന്ദനാദ്യങ്ങടെ. ലിംഗത്തില് ചാത്തുകയോ പൃഷ്ങ്ങളാല് 

. അല്വിസ്റ്രംകയോ ഉ.ണ്ടായില്ല. ധുപ്പങ്ങറം ക ൮ രദീപങ്ങരം വിഖിധരസങ്ങളോടുകൂടിയ 

ഭക്ഷ്യങ്ങം കാഴ്ദ്രവ്യത്ങം ഇവയാലും ഞാന് അങ്ങയെ തൃപ്യിപ്പെടുത്തിയില്ലാ. അല്ലയോ 

ശംഭോ! ഏയെറ അപരാധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും. 

നോശക്യം പ പ്രതിപദഗഹയപ്രത്യവായാകലാഡ്യും 

ശ്രൌതേ വാത്താ കഥം മേ ദ്വിജ കലവിഹിതേ ബ്രശ്മമാഗ്ലാനുസാരേ 

ജ്ഞോതോ ധമ്മോ വിചാരൈ ശൃവണമയനയോ$കിംയിദിഭധ്യാസിതവ്യ 

ക്ഷന്തവ്യ്യോ മേപരാധശ്ശരീവ ശിച ശിച ഭോ ശ്രിമഹാദേവശംഭോ! ൭ 
€ 

നിവത്തിപ്പാന് പ്രയാസമുള്ളവിധം അതി ഗഫനമായി സ്തുതിയിൽ വിമിച്ചിട്ടു 

മള കമ്മങ്ങളോ ദവിജവിഹിതമായി മോക്ഷകാരണമായിരിക്കുന്ന വേദങ്ങളെ എനിയ്ക്കര 

സ്വാധിനങ്ങളല്ലാ. ശ്രവണമനനങ്ങളിക കോംധിപ്പെട്ട ധമ്മം വിചാരങ്ങളാല് ഉപ 

സ്ഥിതവുമല്ല. അല്ലയോ ശംഭോ! എന്െറ അപരാധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും. 

ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവദത്തം ശിവേഭ്യോ 
് 

തു 

ി 
1 

റധ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്ലയര്ഹുതവഫഹവദനേ നാപ്റ്റിതം ബിജമന്ത്രൈഃ 
ടി] 

നോ തഫ്്ം ഗാംഗതിരേ വ്രതജപനിയമൈ രദൂജാപൈനാവേടദൈഃ 
% 

൭ പ് 

ക്ഷന്തധ്യയോ മേപരാധശ്ശീവ ശീവ ശിഖ ഭോ ശ്രീമഹാദേവശംഭോ! വു 



൭൩൬ സൂവരത്നമാലാ 

ശിവചിന്തമയാടുകൂടി നന്മക്കായി ഞാന് ദാനം ചെയ്തുയൊ, അമധധികസംഖ്യ കദളാടുകൂടി ബിജമന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട ഹോമാഗ്നിയില് ഹ വിസ്സിനെ അപ്പിയ്ക്കകുകയോം വ്രതം ജപം വിയമം രദ്രസൂക്തം ഇവകളോടുകൂടി ഗംഗാതിരത്തില് ഞാന് തപസ്സിനെ ഞചരിയ്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അല്ലയോ ശംഭോ! എന്െറ അപരാധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമി ച്യാലും. 

നഗ്നോ നിസ്സംഗശുഭ്ധാസ്്രി ൧ുണവിരഹിതോ ധ്വസൂമോഹാന്ധകാരോ 
ാസാഗ്രേ ദത്തദുഷ്ഠടിവ്വിദിതഭചഗുണോ നൈല ദുഷ്ടര് കദാചില് 
ഉന്മന്യാവസ്ഥയാഹം വിദിതഗതിമതിശ്ശുംകരം നസ്ത്രാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേപരാധശ്ശീവശിവ ശിഖ ഭോ ശ്രിമഹാദേവശംഭോ. ന് 

ഞാന് നഗ്നനായി, നിസ്സംഗതനിമിത്തം ശുദ്ധന്ദായി, ഗുണഹീനനായി, മോഫ രഹിതനായി, ധ്യാനനിഷ്ടനായി, ശിവതല്പരനായി ഒധിയ്ക്കുന്നില്ല. ഉന്മനിയെന്ന സ 
മാധി ഭേദത്താല് അറിയപ്പെട്ട ഗതിയോടും ബുദ്ധിയോടുംകൂടി ശങ്കരനെ സ്ത്രിയ്ക്കകൂസമി 
ലല. അല്ലയോ ശംഭോ! എന്െറ അപരാധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും. 
സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത് കുണ്ഡലേ സൂക്ഷ്മമമാശ്ശേ 
ശാന്തേ സ്വാത്തേ പ്രലിയനേ പ്രകടിതഗഹനേ ദിപൃതൂപേ ശിവാഖ്വേ ) 

ം ലിംഗാഗ്ര ബഹ്മവാക്ടേ സകലഗതതനൌ ശംകരം ന സ്കൂരാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേപരാധശ്ശിവ ശിവ ശിഖ ഭോ ശ്രീമഹാദേവശംഭോ. ൧൦ 

പദ് മാസനത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യു' ഓങ്കാരരൂപമായ വായുധിനാല് ചുഠഠഭപ്പട്ട 
സൂക്ഷ്കമാഗ്ലുത്തില് മനസ്സിനെ ശാന്തമാകുംവണ്ണ്ണം ലയിപ്പിച്ചു അതിഗഫനമായി വേദാ 
ത്തവാക്യദവദമായി സമ്യവ്യാ പൃമായി ദി്യരൂപമായിരിയ്ക്കുന്ന ശിവലിംഗാഗ്രത്തി അള് 
ഞാന് ശിവന സ്തരിച്ചില്ല. അല്ലയോ ശംഭോ എന്െറ അപരാധത്തെ അങ്ങു ക്ഷമി 
ച്യാലൂം. 

ഹൃദ്യം വേദാന്തവേദ്ദം ഹൃദയസരസിജേ ദീപമുദ്യല്പ്രകാശം 
സത്യം ശാന്തസ്വരൂപം സകലമുനിമനഭപദ് മഷണ്ഡൈകവേദ്യം 

രം ന സൂരാമി ജാഗ്രത്വപ്ലേ സുഷ്യടപ്പൌത്രിഗുണപദഹ്ൃതം ശംകരം സ്ത 
ക്ഷന്തവ്യോമേപരാധശ്ശീവ ശില ശിഖ ഭോ ശ്രിമഹാദേവശംഭോ., .൨൧ 

ഹൃഭ്യനായി വേ ദാന്തവേദ്യനായി, ഹൃല്പത്തത്തിങ്കല് പ്രകാശമുള്ള ദീപമായി 
സത്യ നായിം ശാന്തരൂപനായി, സ്യ മുനികളു ടേയും മനസ്ഥിതനായി, ജാഗ്രത്വപ്ല 
സുഷ്യപ്യി കാലങ്ങളില് ഗുണഭേദരഹിത നായിരിയ്ക്യന്ന ശങ്കരനെ ഞാന് സ്തരിച്ചില്ല. അല്ല 
യോശംഭളോ! എ൭൯ഠ അ൨ രാധതത്തെ അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാഭ്യം. 

ചന്ദ്രോത്ഭാസിതശേഖരേ സ്മൂരഹരേ ഗംഗധേരേശംകരേ 
സപ്പ്ൈര്ട്ടഷിതകള്സ്മുകണ്ണകഹരേ നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ 
ദന്തിത്വക്കയതസുന്ദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്ഷുസാരേ ഹരേ 
മോക്ഷാത്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമമലാം മന്ത്ത്രസ്പ കിം കമ്മഭി? ൧൨ 

ഇന്ദുമമാലിയായി, കാമാരിയായി, ഗംഗാമരനായി, സപ്പദൂഷണനായി, ഫാ 



ശീവമംഗമളാഷ്ടകം ൭൭ 

ലാഗ്നിനേത്രനായി, ഗജചമ്മധരനായി, ഭെത്രലോക്യബിജമായിരിയ്ക്യന്ന ശിവങ്കള് അ 
മലയായി രിയ്ക്കുന്ന ചിക്തവൃത്തിയെ മോക്ഷത്തിനായി ക്കൊണ്ടു ചെയ്യാലും. മത്തരതന്ത്രങ്ങ 
െരക്കാണ്ടെന്താകും? 

കിംവാനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്പേന രാജ്യേവ കീം 

കിം വാ പുത്രകളത്രമിത്രപശുഭിദ്ദേഹേന ഗേഹേന കിം 

ജ്ഞാത്വചൈതല് ക്ഷണഭംഥരം സപദി ഹി ത്യാജ്യം മനോഭ്ൂരത$ 

സ്വാത്മാത്ഥം ഗുരുവാകൃതോ ഭജ ഭജ ശ്രീപാ ്യതിവല്ലഭം. ൧൩ 
അല്ലയോ മനമേ! ധനം, വാജികരികറം, രാജ്യം, പുത്രക ത്രമി തൂങ്ങഠം, പതു 

ക്൭൭ം, ദേഹം, ഗൃഫം മുതലായവ ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളെന്നഠിഞ്ഞു' അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് 
ഞആത്മാലാഭത്തിന്ന റയി ശഴണ്ടുഃ നി ഗുരുപ്രേരിതനാനി ശ്രിപാവതീവല്ലഭനെതന്നെ ) 
ജിച്ചാലും. 

പൌരോഹിത്യം രജനിചരിതം ഗ്രാമണിത്വം നിയോഗോ 
മാഠാപതയംഫ്യയൃതവചനം സാക്ഷീവാദഃ പരാന്നം 
ബ്ൃഹ്മദ്വേഷ$ ഖലജനരതി8 പ്രാണിനാം നിദ്ദയത്വം 
മാദ്ടദേവം മമ പശുപതേ ജന്മജന്മാന്തരേഷ്ട. ൧൪൫ 

ആലായ്യുത്വം, വിടത്വാം ഗ്രാമടായ്യുകരണതമ്വം ആജ്ഞ, മറാധിപതിതവം, അ 
സത്വവചനംം സാക്ഷിവാദം, പരാന്നഭക്ഷന്നം, ബ്രാഹ്മണവി മരാധം, ഖചസംസ്ലും 
പ്രാണിഹിംസ ഇവരയാന്നും എനിയ്ക്ക്”, അല്ലയോ പശുപതേ! ഒത ജന്മത്തിലും ഉണ്ടാ 
കരുതു . 

ആയുനശുതി പശുൃതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൌവനം 
പ്രത്യായാന്തി ഗതാ പുനനാദീവസാഃ കാലോ ജഗല്ഭക്ഷക$ 
ലക്ഷ്മിസ്ടോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്ലുച്ചലം ജീവിതം 
തസ്ത്ാന്മാം കരുണാകര കരുണയാ ത്വം രക്ഷരക്ഷാധുനാ, 1.) 

ഞെയുസ്സു നശിയ്ക്കുന്നു. കണ്ടാലും യൌവനം ദിനം3യാധം ക്ഷയിഡ്ക്ുന്നു. കഴിഞ്ഞ 
ദിവസങ്ങം വണ്ടും വരുന്നില്ല. കാലം ജഗല്ഭക്ഷകന്തന്നെ. ലക്ഷ്ക്രിയാ കട്ടേ ജചതരം 
ഗങ്ങംപോലെ നാശശ്രേയും പാപല്യത്തേയും പ്രാപിയ്യ്യുന്നു. ജിവിമമോ മിന്നല്.പി 

നേരിനു തുല്യമാണു. അതിനാല് അല്ലയോ കരുണാനിധിയായുള്ളോലേ! രമി 
അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും രക്ഷിച്ചാലും. 

ശ്രിമഭദപ്പയ്യദീക്ഷിതവിരചിതം 
ശിവാപരാധക്ഷമാപണ്ണസ്മോത്രം സമ്പുണ്ണും. 

൩൭. ശ്ര്രീശി വമശ്ഗളാഷ്ടകര. 

ഭവായ ചന്ദ്രചൃഡായ നിഗ്ഗണായ ഗുണാത്മനേ 
കാലകാലായ രായ നീിലഗ്ിലായ മംഗള. 



റി സൂവരത്നമാലാ 

വൃഷാത്രുഡ്ഥായ ഭീമായ വ്യാഘ്ചമ്മാംബരായച 

പശുുനാംപതയേ തൂഭ്യം ഗെരരികാന്തായ മംഗളം. ൨ 
ഭസ്ടോദ്ധൂളിതദേഹായ വ്യാളയമ്ഞോപവിതിനേ 

രദ്രാക്ഷമാലാഭ്ദഷായ പ്യ്യോമകേശായ മഗേളം. ൩ 

സൂയ്യച ന്രാഗ്നിനേത്രായ നമ കൈലാസവാസിനേ 
സച്പിദാനന്ദത്രപായ പ്രമഥേശായ മംഗളം. ര" 

മൂത്യുഞ്ഞയായ സാംബായ സൃഷ്ടി സ്ഥിത്ൃന്തകാരിണേ 
ത്രിയംബകായ ശാന്തായ ത്രിലോകേശായ മംഗളം. ൫ 

ഗംഗാധരായ സോമായ നമോ ഫഹരിഹരാത്മനേ 
ഉഗ്രായ ത്രിപുരഘ്ലായ വാമദേവായ മംഗളം. ൬ 
സദ്യോജാതായ ശവ്യായ ഭവ്യങ്ഞാനപ്രദായിനേ 
ഇഈശാനായ നമസ്തുഭ്യം പഞ്ചവക്രായ മംഗളം. ൭ 
സദാശിവസ്വത്രപായ നമസൂല്പുരുഷായ ച 

അഘോരായ ച ഘോരായ മഹാദേവായ മംഗളം. ൮ 

ശ്രിചാമു ണ്ഥാപ്രേരിതേന രചിതം മംഗളാസ്റ്ുദം 
തസ്യയാഭി ക്ട പ്രദം ശംഭോ യര് പഠോന്മംഗളാഷ്ടകം. ൯ 

ശ്രിശിവമംഗളാഷ്ടകം സസ്മുട്ല്ും. 

൩൬. നിപ്വാണാഷ്ടകപോത്രം 

മനോ ബുഭ്ധയഹംകാരചിത്താനി ദാഹം 

നകണ്ണ്റും നജിഹ്വാ ന ച ഘ്യാണനേര്രേ 

നചപ്യ്യോമട്ടുമിന്റതേജോ വായു 

ശ്ചിദാനന്ദരൂപശ്ശീവോഹം ശിവോഹം. ൧ 

ഞാന് മനസ്സല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, അഹംകാരമല്ലം, ചിത്തമല്ല, ശ്രോത്രമല്ല, ജിഹവയ 

ല്ലം ഘ്രാണനേത്രങ്ങള്ല, ആകാശമല്ലം ഭഉമിയല്ലം വഹ്നിയല്ല, വായുയല്ല, ചിദാനന്ദസ്വ 

രൂപ നായ ശിവനാകുന്നു. ഞാന് ശിവ൯യന്നെ. 

നച പ്രാണസംജ്ഞോ നവൈ പഞ്ചവായു 

നവാ സഫ്മൃധാതുന്നവാ പഞ്ചകോശര് 

ന വാക്പാണിപാദൌ നചോപസ്ഥപായു 

ശ്ചിദാനന്ദത്രപശ്ശിവോഹം ശിവോഹം. ൨ 

ഞാന് പ്രാണനല്ല, പഞ്ചവായുക്ക ളും സപൃധാതുക്കളും പഞ്ചകോശങ്ങളും വം 

ഗാദി പഞ്ചകരമ്മന്ദ്രിയങ്ങളുമല്ല, ചിദാനന്ദരൂപനായം,.:ം 



ആത്മഹൃജാസ്യോത്രം ൭൯ 

ന മേ ദ്വേഷരാഥൌ ന മെ ലോഭമോഹൌ 

മദോനൈവ മേ നൈവ മാത്സയൂഭാവ$ 

ന ധമ്മോ നചചാത്ഥോ നകാമോ ന മോക്ഷ- 

ശ്ചിദാനന്ദതുപശ്ശിവോഹം ശിവോഹം. ൩ 

ഏനിയ്ക്ക രാഗദ്വേഷലോട മാഹമദമാത്സയ്യര്ദാഷങ്ങളി ല്ല. ശമ്മാത്ഥകാമമോ 

ക്ഷപു അഷാത്ഥങ്ങളു.മില്ല, ഞാന് ചിദാനന്ദംംം 

ന പുണ്യം ന പാപം സെഴഖ്യം ന ദു3ഖം 

൯ മംത്രോ ന തിത്ഥം ന വേദാ ന യങ്ഞാഃ 

അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോ) ന ഭോമ്താ 

ചിദാനന്ദരൂപശ്ശിപോഹം ശിവോഹം രഃ 

എനിയ്ക്കു, പുണ്യപാപസുഖഭഭഖങ്ങളില്ല, മന്ത്രതിത്ഥവേദയജ്ഞങ്ങളു.മില്ല, ഞാന് 
ഭോജനധമാ ഭോജ്യമോ ഭോക്താധോ അല്ല, ചി ദാനന്ദരൂപ നായം. 

ന മൂത്യന്നശംകാ നമേജാതിഭേദഃ 

പിതാ നൈവ മേ നൈവമാതാ ച ജന്മ 

ന ബന്ധുന്ശത്രഗ്ശൂരുന്നൈഖ ശിഷ്യ 

ശ്ചിദാനന്ദരൂപശ്ശിവോഹം ശിവോഹം. ൫ 

എനിയ്ക്കു മുത്വയവില്ല, ശങ്കയില്ല, ജാതിഭേദമില്ല, മാതാപി താക്കുളില്ല, ജന്മമില്ല 

ശത്രു,മി തരങ്ങളും ഗുരു ശിഷ്യന്മാരുമില്ല, ഞാന് ചിദാനന്ദരൂപനായം.ംംം.ംം 

അഹം യിര്വീകല്ലോ നിരാകാരത്രപോ 

വിഭൃത്വാച്ചസവത്ര സവേന്ദിയാണാം 

ധചാസംഗതം നൈവ മു ക്തിനാബദ്ധ 

ശ്ചിദാനന്ദ രുപശ്ശീഖോഹം ശിവോഹം. ൬ 

ഞാന് നിവകല്ലനാകുന്നു, അരൂപ നാകുന്നു, നിസ്സറംഗനാകുന്നു, ബന്ധമോക്ഷര 

ഹിതനാകുന്നു, ചിദാനന്ദരൂപനായ ശിവഖനാകുന്നു, ഞാന് ര്ിവന്തന്നെ. 

ശ്രിശങ്കരാചായ്യുവിരചിതം നി വാണഷ്ടകസ്യാത്രം സംപൂണ്ണം. 

ടട 

൩൭. തആത്മപൂജാഠസ്പാത്രം. 
രാം 

പ്രത്യക പ്രണവധിവ്ൃത്യാ ഹുല്ഗതാന്ത$ പ്രവേശനം 
മണ്ഡപാന്ത$പ്രചേശോയം പൃജാത്ഥം തവശംകര! 

ര 

അല്ലയോ ശംകര! പ്രത്യക പ്രണവധിവ്ൃവത്തിധയാടു (ഓാംകാരമൂലല ക്ഷ്യത്തോട്ട) 
കൂടി ഹൃല്ഗതാന്യഃപ്രവേശനത്തെ (നിഷ്ഠ) ചെയ്യുന്നു. അതാകുന്നു അങ്ങയുടെ പൃജക്കാ 
യുള്ള മണ്ഡപാന്തഃ പ്രവേശനം. 



൮൮൦ സൂവരത്നമാലാ 

ഗുരുവാകേൃഷ്യവിശ്വാസസ്ഥിതിരാസന സംസ്ഥിതിഃ 
സവ്യസംകല്ല സന്ത്യാ ഗർ സംകല്ലസ്പൂവ പൂജനേ. 
അത്ജയുടെ പൃജക്കായിക്കൊണ്ടള്ള ആസനം ഗുരുവാക്യങ്ങ ളിലുള്ള വിശ്വാസ 

സ്ഥിതിയാകുന്നു. അങ്ങയുടെ പൃജനത്തിങ്കലുള്ള സംകല്ലമാകട്ടെ, സ്വ സാകെല്ലങ്ങളുടേ 

യും ത്യാഗമാകുന്നു. 

സവാധാരസ്്വമേവേതി നിശ്ചയ$ പീഠപൂജനം 
ധ്യാനധ്യാതുൂധോയബാധോ ധ്യാനമാനന്ദകാരണം. 

അങ്ങു സവ്യാധാരനെന്നുള്ള എഷെറ നിശ്ചയമാകുന്നു അങ്ങയുടെ പിപൃജനം. 
ധ്യാനം, ധ്യാതാവ് , ധ്വേയം, എന്നി ത്രിവിധങ്ങളില്ലാതെയിരിക്കുന്നതാണു്' അനന്ദകാ 
രനമായി മമങ്ങേവ്വുററിയുള്ള. ധ്യാനം. 

ദുശ്യപ്രമാട്ജനം ചിത്താല് ന്രിമ്മാലൃസ്) വിസര്ജ്ജനം 

"അഹം ബഹ്മ”തയഖണ്ഡായാ വൃത്തിഭദ്ധാരാഭിഷേചനം. 

ചിത്തത്തിങ്കല് നിന്നും ദശയ (പ്രപഞ്ച) ത്തേ കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങയുമെ 

പീഠസംബന്ധമായ നിമ്മാല്യത്തിവെറ വിസജ്ജനം?”. "അ ഹംബ്രഹ്മ (അസ്തി)"" എന്നു 

്ള അഖണ്ഡയായ ധിവുത്തിയാണു അങ്ങയുടെ അഭിദഷകത്ത നായി ഭവിക്കുന്നതു, 

പൃഥില്യാത്മകതാദൃഷ്ടരീ സൂവഗന്ധ സമമ്ല്യണം 

ബോധോപശമ വൈരാഗ്യം ത്രിദളം ബില്വമപ്പുയേ. 

(ഗന്ധഗുണയായി രിക്കുന്ന) ഭൂമിയയടെ അത്മാവ അങ്ഭാണെന്നുച അറിവാകു 

ന്നു അഞ്ങയ്ക്കായികക്കാണ്ടുള്ള ഗന്ധസമല്ലണംം ബോധം, ഉപശമം, മെവരാഗ്യ൦ം എ 

ന്നി മുന്നു വസക്കളെ. മൂന്നിതളു.ക ള്ള ബില്വ (പുഷ) മായി ഞാന് അപ്പിക്കുന്നു. 

ആകാശാത്മകതാ ബോധ കുസുമാപ്രൂണമിശ്വര്വ 

ജഗദാകാശപുഷ്ാഭമിതിപത്മം സമയേ. 

അല്ലയോ ഈശ്വര! അങ്ങു തആകാശത്തിതനൊയും ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധ 

മാകുന്നു അങക്ങയ്ക്യായു 233 പൃഷ്യാഞ്ജുലി. ജഗത്ത് ഞആകാശപുവിതുല്യം (ശുരമ്പൃഠ) എന്നുളള 

ര്മോധത്തെ പത്മമായി സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

വായുതേജോമയത്വം തേ ധൂപദീപാവനുത്തമൌ 

ദൃശ്യാസംഭവ ബോധേന നിജാഠനന്ദേന തൃപൃതാ. 
ഠ്, ത 

വായുതേജോരൂപനാണങ്ങു എന്നുള്ള അറിധാണു അങ്ങന്ര്രായുള്ള ധുപദീപസ 

മപ്പണം. ദശ്യാസംഭ വബോധമാകുന്ന (ദശ്വങ്ങം ഇല്ലത്തതെന്നുള്ള അറിവു) ആത്മാന 

മാകുന്നു തൃപ്യി. 

സവത$ പ്രീതിജനകം നൈവേദും ലിനിവലേദയേ 
ജലാത്മകത്വ ബുദ്ധിസ്മൂ പിഴൂഷം തേപ്പ്യയേപിബ. 

സ്യ പ്പീതികരമായി (കമ്മത്തേ ഞാന് അഞ്ങന്ത്കായി നിവേദിക്കുന്നു. അഞ്ങു 

ജലത്ത।ന്െൊയും ആത്മാവാണെന്നുള്ള 9ബാധമാകുന്നു പിയുഷമായി (നിദവദ്യത്തിനാ 

ദ്വന്തം) ഞാന് അര്പ്പിക്കുന്നതു . അതിനെ പഠാനംചെയ്യാലും. 



ആത്മപ്യ? വൃയ൧ 

കത്തവേൃഷ്വപ്രസ്വാതിസ്പ ഹസ്പപ്രക്ഷാളനം തവ 
ദുവാസനാപരിീത്യാഗസ്യാംബൃലസ്യ സമറ്സ്യൂണം. 

എനിയ്ക്കു കത്ത വ്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കുറവാണു് അങ്ങെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹ 
സുപ്രക്ഷാളനം (കൈകഴുകല്). ദുവ്യാസനകട്ടടെ ത്യാഗമാണ് അങ്ങയ്ക്കുള്ള താംബൂല 
സമപ്പണം. 

വാചാം വിസര്ജ്ജനം ദേവ ദക്ഷിണാ ശുതിസമ്മതാ 

ഫലാഭിസസ്ധിരാഹിത്യം ഫലാല്പണമനുത്തമം. 

ഹേ ദേവ! വാക്കുകളുടെ വിസജ്ജനമാകുന്നു അങ്ങയുടെ പൃജാവസാനത്തിലുള്ള. 
ശ്രുതിസമ്മതയായ ദക്ഷിണ. കമ്മത്തില് എനിക്കുള്ള അനാകാംക്ഷയാകുന്നു അങ്ങയ്ക്കു, 
ശ്രേഷ്ടമായുള്ള ഫലസമധ്വ]ം. 

"അഹമേഖപരംബ്ദഹ്മഃ സച്ചിദാനന്ദ ലക്ഷണം 
൭ ഏവംനിദിധ്യാസവാകും സ്കൂതിഃപ്രിയ കരിതവ. 

ഞാന് സച്ചി ദാനന്ദല ക്ഷണമായ പരബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു നിദിദ്ധ്യാസവാകയ 

മാകുന്നു അങ്ങയ്ക്കള്ള പ്രിയകരിയായ ന്മൂതി. 

ാമത്രപാണിനത ത്തോ ഭിന്നാനിതി മതിസ്മ്രയാ 
ര് ടി 6 ി തവപുഷ്ാഞ്ഞലിശ്ശൂംഭോ സവര്രോത് കിദ്ല്റപുഷ്ുതൻ. 

അല്ലയോ ശംഭോ! അങ്ങില് നിന്നും ഭിന്നങ്ങളായി നാമരൂപങ്ങളില്ലെന്നുള്ള ലു 
ദ്ധി യാതൊന്നോ? അതു ല്ലാദിക്കുകളിലും ഉതിരുന്ന പുഷ്ുങ്ങളാഭി അങ്ങയുടെ പുഷാ 
ഞഅലിയെ പെയ്യന്നു. 

സ്വപ്രകാശാത്മബുദ്ധിസ്പ മഹാനിരാജനം തവ 
പ്രാദക്ഷിണ്യം സവതസ്സേ വ്യാഫ്ിബുദ്ധിഃ സ്തൂതംതവ. 
സ്വജംപ്രകാശമുള്ള ആത്മാവാണ് അങ്ങെന്നുള്ള ബുദ്ധിയാകുന്നു അങ്ങയ്ക്കായു 

ള്ള ഭീപാരാധനം. അങ്ങയുരട സവ്൮വ വ്യാപകതാസ്ഥിതി ബോധമാകുന്നു അങ്മയ്ക്കുള്ള പ്ര 
ദക്ഷി ണകൃത്യഠ. 

ത്വമേവവാഹ മിതി ഡിത്യാ ലിനതാ പ്രണതി സ്വ 
ശുഭ്ധസത്വസ്യാഭിവ്ൃഭധി ഛത്രം താപാപനോദനം. 

൨ 

ഞാന് അങ്ങുതന്നെ എന്നുള്ള സ്ഥിയിയോടുകൂടിയ ലയമാകുന്നു അങ്ങന്രരായുള്ള 
നമസ്ത്രാരം. ശുദ്ധ സത്വത്തിന്െ അഭിവൃദ്ധിയാകുന്നു താപം കളവാനുള്ള വെണ് 
കൊററക്കു ട. 

രജസ്ൃമസ്പിരസ്ത്രാര ശുമരാന്ദോളനേതവല 
നിജാനന്ദപരാഘുണ്്ു ദോളനാന്ദോജനേവസാ. 
രജസുമോഗ്ണങ്ങളെ, മാററിക്കള യുന്ന താണ് അങ്ങവ്കുള്ള ചാമരാന്ദോളനമാ 

യി ഭവിക്കുന്നതു. തത്മാനന്ദത്താ൯ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താണ് അങ്ങയുകട ഉറഞ്ഞാ 
ല് കട്ടിലിലുള്ള വാസം. 
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൮൨ സൂവരത്നമാലാ 

ധന്വ്യോഹം ക്ൃതകൃത്യോഹ മിതിഗാനം തവപ്രിയം 
നിരംങകകശ മഹാതൃഫ്ജ്. 0 നത്തനം തേ മുദേശിവ, 
ഞാന് ധന്യന്, ഞാന് കൃതകൃത്യന്?? ഏന്നുള്ളവ "ലയിലാണു് അങ്ങ ഷ്ടമായി 

സമപ്പിക്കടപ്പടുന്ന ഗാനം. നി*ബ്ബാധമായ തുപ്യിയോടുകൂ ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാകു 
ന്നു അഞ്ങന്ര്യായുള്ള നത്തനം. 

നാനാവിധൈശ്ശുബ്ബുജാലൈട്ജുംഭണം വാദ്യമുത്തമം 
ശബ്ദാധിഗത്വബുദ്ധിസ്പ കല്യാണ മിതിഡിണ്ഡിമഃ 
നാനാധിധങ്ങളായ ശഖ്ദുസമൃഹങ്ങളാകുന്നു അങ്ങ്ക്രരായി ക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തമവാ 

ല്യം. അങ്ങു ശബ്ദത്തേയും കവിഞ്ഞു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വെന്നുള്ള ബുദ്ധിയാകുന്നു മംഗളകര 
മായ ഡിണ്ഡിമവാദ്യം. 

ലേഗധത്തര ഗന്താസൌ മനോശ്വസ്സേ സമപ്റ്ിത$ 
അഹംഭാവമഹാമത്ത ഗജേന്രോ ഭൂരിലക്ഷണഃ 
തത്രദേഹാദ്യനാരോപ നിഷ്ടാദ്ദഡ്ധതരോംകശ8 
അയിവധേഗമള്ള മനസ്സാകുന്ന കുതിരയെ ഞാന് അങ്ങ്റ്്രായി സമമ്ല്വിക്കനാ. ൫ 

രിലക്ഷണമുള്ള അഹാഭാവമാകുന്ന മഹാമത്തഗജേന്ദ്രനേയും ദേഹാദി വസ്തുക്കളില് 

അനാരോപനികഷ്ഠയാകുന്ന തോട്ടിയോടുകൂടി ഞാന് അങ്ങ്ക്രായി സമല്പിക്കുന്നു. 

അദ്വൈതബോധ ദുഗ്ഥോയം യത്രശത്രന്ന കശ്ചന 
മുഗ്രദാരാമ വി പ്യാരേ രമസ്വാത്ൂരയഥാസുഖം. 

ഈ ജഗത്തു ശത്രു ബാധയില്ലാത്ത അദ്രൈതര്ബാധടയഗ്ഗമാണ. ഈ വിസൂരമാ 
യ ജഗദാരാമത്തില് അങ്ങു യഥാസുഖം രമിച്ചാലൂം 

കല്പനാസംപരിത്യാഗ മഹാരാജ്യം സമപ്പ്ുയേ 

ഭോക്ത ത്വാഭധ്യാസരാഹിത ൦ വരം ദേഹി സഹസ്രധാ 
ഠ് ് ടം 

അഖണ്ഡാ തവ പൃജേയം സദാഭവതു സവദാ 

ആത്മത്വാല് തവമേസവ പൃജൈവാസ്മിന ചാന്ൃയഥാ. യ 0 

കല്ലനാത്യാഗമാകുന്ന മഹാരാജ്യത്തെ അങ്ങയ്ക്കകായി ഞാന് സമല്ല്ിക്കുന്നു. ഭോ 

ക്താവെന്നുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാതെ ഇരിക്കത്തക്ക അനേക വരത്തെ എനിക്കായി തന്നാലും. 
അങ്ങയുടെ അഖണ്ഡയായ ഈ പൃജ എല്ലാര്യ്ക്യോഴും സ്യ പ്രദയായി ഭവിക്കട്ടേ. അഞ്ജുസ 
ദ്യാത്മകനാണെന്നുള്ളതില് ഈ പൃജ അങ്ങയുടേയും എനേറയുട സ്വ്വ ചരാചരങ്ങളുടേ 
യും പൃജയായി ഭവിക്കുന്നു. അന്യഥാ ഭവിക്കുന്നല്ല. 

ഇമാംപ്യാം പ്രതിദിനം യ$ പഠേദുത്രകുരൂൃചില് 

സദ്ൃശ്ശീവമയോഴ്ൃത്വാ മുദതശ്ചരതി ഭൂതലേ. 

ഈ പൃജകയ പ്രതിദിനം (പാറാവഖോധാചര ണപ്രചര ണാത്ത്യം) ആര് പഠിക്കു 

നുരവാ അവന് ശിവരൂപത്മതോടെ ജീവന്മുക്തനായി ഭൂമിയില് സഞ്ചരിക്കുന്നും 
ഓാംം തത. സ്ത. 

ഇത്യാത്മ പൃജാസ്യോത്രം സയുണ്ണം. 

ാ്ങ പായ 



ദേവിപഞ്ചരത്നസ്വപോത്രം 

൩൮. ഭേവീപഞ്ചരത്തസ്മോത്രം. 

പ്രാതഃസ്മരാമി ലലിതാവദധാരവിന്ദം 
ബിംബാധരം പൃഥുലമൌക്തിക ശോഭിനാസം 

ആകണ്ണുദിഘനയയം മണികണ്ഡലാഡ ഗും 
മന്ദസ്തീതം മൂഗമദോജ്വലഫാലദേശം. 

പ്രാതഭജാമി ലലിതാഭജകല്പവല്പിം 
രക്താംഗു ളിയലസദംഗുളി പല്പവാഡ്്യാം 
മാണികൃഹേമവലയാഗദശോഭമാനാം 
പൃബ്രേക്ഷുചാപകുസുമേഷ്ട സ്ൃണിം ദധാനാം. 

പ്രാതനാമാമി ലലിതാചരണാരവിന്ദം 
ഭക്കതേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിന്ധുപോതം 
പദ് മാസനാദി സുരനായക ചൂജനിയം 
പദ് മാങ്കശഭ്ധ്വജ സുദശ നാലാഞ്ചരാഡ്യയം. 

പ്രാതസ്യവേ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനിം 
രരയുന്തവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവമദ്യാം 
വിശ്വസു സുഷ്ടിവിലയസ്ഥിതിഹേതുടൂതാം 
വിശ്വേശ്വരിം നിഗമഖാദങ മനസോതിദ്മൂരാം. 

പ്രാതവ്യദാമി ലലിതേ, തവ പുണ്ടുനാമ 
കാമേശ്വരിതി കമലേതി മഹേശ്വരിരതി 
ശ്രിശാംഭവിതി ജഗതാംജനനി പരേതി 
വാശ്ദേവതേതി വചസാ ഭ്രിപുരേശ്വരീരി. 

യ$ ദ്രല്രോകപഞ്ചകമിദം ലലിതാംബികായാ. 
സ്്ലൌഭാഗ്യദം സുലലിതം പാതി പ്രഭാതേ 
തസ്ൈ ദദാതി ലലിതാ ത്ധടിതി പ്രസന്നാ 
വിദ്യാം ശ്രിയം വിമലസൈൌഖ )മനന്തകിത്തിം. 

ശ്രിശംകരാചായ്യവിരചിതം 
ദേവി പഞ്ചരത്നസ്മോോത്രം സയമണ്ണ്റം 

൮൩. 



വര് സ്മൂവ്വരത്നമാലാ 

ശ്രി 

൩൯. ശ്യാമളാദണ്ഡകം. 
ഓാം.__ 

മാണിക വീ ണാമുപലാളയന്തിം 
മദാലസാം മഞ്ജുളവാഗ്വിലാസാം 
മാഫേന്ദ്രനിലദ്മയതി കോമളാംഗിം 
മാതംഗകയഷ്യാം മനസാ സ്തൂരാമി. ൧ 
ചതൂരഭൂജേ! ചന്ുകലാവതംസ്വേ 
കുചോന്നതേ! കുകുമരാഗശോണേ! 

൭ സബ്രക്ഷുപാശാങ്കശപുഷ്പബാണ- 
ഹസ്തേ; നമസ്വ്നേ ജഗദേകമാത3. ൨. 
മാതാമരതകശ്യാമാ 

മാതഗോിമദശാലിനി 
കുയ്യാല്കടാക്ഷം കല്യാണി 
കദംബവനലാസിയി. ൩ 

ജയമാതാംഗതനയേ 
ജയനിലോത് പലദ്യുതേ 
ജയസംഗിതരസികേ 
ജുയലി ലാശുകപ്രിയേ? 7, ര? 

ദ സ്ഡ൭െ൦. 

ജയജനാനിസുധാസമുദ്രാന്തരുദന്മണിദ്വീപസംതരഡ്ഥബില്വാടവിമ 
ഭ്ധൃകല്ലദ്രമാ കല്പകാദംബകാന്താരവാസ്പ്രിയേം കൃത്തിലാസഃ പ്രിയേ, 
സവലോകപ്രിയേ, സാഭരാരബ്ലുസംഗിതസംഭാവനാസംഭൂമാലോലനിപ 
സ്രഗാബദ്ധചൃളിസനാഥത്രികേ, സാനുമത് പുത്രികേ, ശേഖരിഭൂതശീ 
താംശുരേഖാമയൂഖാവലിബദ്ധസുസ്സീഗ് ഭ നിലാളകശ്രേണ്ടിശൃംഗാരിതേ 
ലോകസംഭാവിതേ, കാമലിലാധനുസ്സുന്നിഭഭ്രൃലതാപുജ്യസന്ദോഹസന്ദേ 
ഫഹക്ടല്ലോചനേ, വാക്സുധാസേചനേ, ചാരുഗോരോചനാപങ്കകേള്ീ 

മ, പ്രോല്പസല്ബാലികാമൊൌക്തിക ലലാമാഭിരാമേ, സുരാമേ, രമേ, പ്രോല്ല 

ശ്രേണ്ടികാമ സ്ധലോദ് ഭാസി ഗണ്ഡസ്ഥലന്യസൂകസ് തൂരികാപത്രരേഖാ 
സമുദ് ദൂതസാരഭ്യസംഭൂരാന്തഭൂംഗാംഗനാഗിതസാന്ിഭപയ്മന്ദ്രതന്ത്രിസ്വരേ 
സുസ്വരേ, ഭാസ്വരേ, വല്ലകിഖാദയനപ്രക്രിയാലോലതാളിദളാബഭ്ധ 
താടങ്കഴൂഷോവിശേഷാന്വിതേ, സിദ്ധസമ്മാനിതേ, ദിവ്യഹാലാമദോ 



ശ്യാമളാദണ്ഡകം ) ൮൪ 

ദേവേലഹേലാലസച്ചക്ഷുരാന്ദോളനശ്രി സമാക്ഷിപ്പകണ്ലൈറ്റകനിലോത് പ 
ലേ, ശ്യാമളേ.. പൂരിതാശേഷലോകാഭിവാഞ്ചരാഫലേ; ശ്രിഫലേ. നീിമ്മ 
ലേ, സ്വേദബിന്ദയല്പസത് ഫാലലാവണ്ടുനിഷ്യന്ദസന്ദോഹസന്ദേഹക്ൃ 
ന്നാസികാമെയക്തികേ, സവമന്ത്രാത്മികേ, കാളികേച സവസിഭധാത്മി 
കം മു.ഭ്ധമന്ദസ്ത്രിതോദാരവശ്രയ്കൂരല് എഗതാംബ്യലകര്്പൂരഖണ്ഡോത് 
കരേ, ഞ്ഞാനമുദ്രാകരേ, സവസമ്പത് കരേ, പദ് മഭാസ്വത് കരേ. ശ്രീക 
രേ കുന്ദപുഷ്ടദ്യതിഡ്ററി ശ്ധദന്താവലിന്ദിമ്മലാലോകകല്ലോലസമ്മേളന 
സ്കരേരശോണാധരേ, ചാരുവീണാധരേ, പക്വബിംബാധരേ., സുലളിതന 
വയൌവനാരംഭചന്ദോദയോദ്വേലലാവണ്യദുശ്ധധാദ്സ്റുവാവിഭചല് കംബു 
ബിംബോകളൂത് കന്ധരേ, സത് കലാമന്ദിരേ, മന്ഥരേ ദിപ്യരത്തപ്രഭാബ 
ന്ധുരച്ഛുന്നഹാരാദിദട്ടൂഷാ സമുദ്യോതമാനാനവദ്യാംഗശോഭേ, ശുഭേ, രത്ന 
കേയ്യൂരരശ്ിഛടാപല്ലവപ്രോല്പസദ്ദോള്താരാജിതേ, യോഗിഭിഃ പൃജിതേം 
വിശ്പദിങ് മ ണ്ഡലവ്യാപിമാണിക്യതേജടഃ സ്്രത് കംകണാലംകൃതേ. വി 
ഭൂമാലംകൃതേ, സാധുഭിഃസ്ററല്ക്ൃതേ. വാസരാരംഭവേലാസമുത്ജു ംഭമാണാര 
വിന്ദപ്രതിദ്വന്ദ്ധിപാണിദ്വയേ, സന്തതോദയദയേ, അദ്വയേ, ദിവ്യര 
ത്നോമ്മികാദിധിതിസ്പോമസന്ധ്യായമാനാം ഗുലിപല്ലവോദ്യന്നഖേന്മുപ്ര 
ഭാമണ്ഡലേ, സനാതാഖ്ധലേ, ചിത് പ്രഭാമണ്ഡലേ, പ്രോല്ലസത് കു 
ണ്ഡലേ, താരകാരാജിനികാശഹാരാവലിസ്കേരചാരു സൂനാഭോഗഭാരാ൯ 
മന്മഭ്ധു വല്ലിവലിഛേദവിചീസമുല്ലാസസന്ദശിതാകാരസെനന്ദയ്യരത്നാക 
രേ, വല്ലകി ഭൂത് കരേ, കികര ശ്രികരേ, ഹേമകുംഭോപമോത്തുംഗവക്ഷോ 
ജഭാരാവയമ്രേ. ത്രിലോകാവയമ്മേ, ലസദധൃത്തഗംഭിരനാഭിസരസ്മിരശൈ 
വാലശക്കാകരശ്യഠാമരോമാവലി ടുഷണേ, മംജുസംഭാഷണേ, ചാരുശിഞ്ജല് 
കടി സൂത്രനിഭത്സിതാനംഗലിലാധനുഃശിഞ്ജിനി ഡംബരേ. ദിവ്യരത്നാംബ 
രേ, പദ് മരാഗോല്ലസന്മേഖലാഭാസ്വരദ ശ്രാണിശോഭാജിതസ്വള്്റടുൂൃത്ത 
ലേ, ചന്ദികാശിതളേ വികസിതനവകിംശുകാതാരൂദില്യാംശൂകകര 
ന്നുചാത്രേരുശോഭാപരാടുതസിമ്കരരശോണായമാനേന്ദ്രമാതംഗഹസ്പാ്ുളേ, 
വൈഭവാഗഗ്ലുളേ., ശ്യാമളേ കോമളസ്സിശ്ധയിലോത് പലോത് പാദിതാ 
നംഗതുൂണിരശംകാങ്കരോദാരജംഘാലതേ. ചാരുലിലാഗതേം ന്മമുദിക 
പാലസിമന്തിനികുന്തളസ്സിശ്ഥനിലപ്രഭാപുഞ്ജസഞ്ജാതദ്ദവാംകരാശംകസാ 
രംഗസംയോഗരിംഖന്നഖേന്ദജ്വലേ, പ്രോജ്വലേ, നിമ്മലേ, പ്രഹ്വ 
ദേവേശലക്ഷ്തിശദ്ടതേശതോയേശവാണിശകിനാശദൈതേ എുശയക്ഷേശവാ 
യക്കുഗ്നികോടിരമാണികൃസംഘൃഷ്ട്ബാലാതപോട്ടാമലാക്ഷാരസാവണ ൃതാരു 

ണ്യലക്ഷ്തിഗൃഹിതാംഘിപദ് മേ; സുപദ് മേ ഉമേ, സുര്ചിരനവരത്ഥപി 



൮൬ സൂവരത്നമാലാ 

സ്ഥിതേ. സുസ്ഥിതേ. രത്നപദ് മാസനേ. രത്നസിംഹാസനേം ശംഖ 
പദ് മദ്വയോപാശ്രിതേ, തത്രവിഘോേശരദുശ്ലാവടുക്ഷേത്രപാലൈയ്യുതേ, മ 
ത്തമാതംഗകമ്യാസമൂഹാന്പിതേ, മഞ്ജുളാമേനകാദുംഗനാമാനിതേ, ഭൈ 
രവൈരഷ്ടഭി്വേഷ്ഠീതേ, ദേവിവാമാദിഭിശ്ശു തിഭിഭഃ സേവിതേ. ധാത്രീല 
ക്ഷയ ് യാദിശ കതൃഷ്ട്കൈസ്സ്റംയുതേ, മാതൃകാമണ്ഡലൈമ്മ ണ്ധിതേ യക്ഷഗ 
ന്ധധ്ൃസിദ്ധാംഗനാമണ്ഡലൈരച്ചിതേ, ഭൈരവീസംവൃതേം പഞ്ചബാണാ 
ത്മികേ പഞ്ചബാണേന രത്യാചസംഭാവിതേ, പ്രീതിഭാജാവസന്തേന 
ചാനന്ദിതേ. ഭ ദതിഭാജാംപരം ശ്രേയസേ കല്പസേ. യോഗിനാംമാനസേ, 
ദ്യോതസേ ഛന്ദസാമോജസോേ ഭൂരാജസേ, ഗീതവിദ്യാവിനോദാതി തജ്ക്യേന 
കൃഷ്ണ്നേന സം പൂജ്യസേ, ഭ തിമപ്ചേതസാവേധസാസ്തരയസേ, വിശ്വഹ്ൃദ്ദേ 
ന വാദ്ദേന വിദ്യാധരൈഗ്ഗിയസേ, ശ്രവണഹരദക്ഷിണക്വാണയാ വിണ 
യാ കിന്നരൈശഗ്റീയസേ, യക്ഷഗന്ധല്യസിഭ്ധാംഗനാമണ്ഡലൈരച്ച] സേ, 
സവ്യുസൌഭാഗ്യവാഞ്ചരാവതിഭി യധൂഭിസ്സൂരാണാം സമാരാഭ്ധ സേം സഖ്യ 
വിദ്യാവിശേഷാന്വിതം ചാടുഗാഥാസമുച്ചാരണം കണ്ണമുല്ലോലസദ ള്സ്റ 
രാജിത്രയം കോമളശ്യാമളോദാരപക്ഷദ്വയം തുണ്ഡശോഭാതി ദൂരീഭചത് 
കിംശുകം തംശുകംലാളയംതിപരിക്രിഡസേ, പാണിപദ് മദ്വയേനാക്ഷ 
മാലാമപി ്റാടികിം ജ്ഞാനസാരാത്മകം പുസ്കംചാങ്കശം പാശമാബിഭ്ര 

തീയേനസഞ്ചിന്തുസേ തസ്പുവത്രാന്തരാല് ഗദ്ദപദ്യാത്മികാഭാരതിയി 
€ 6. 

് മ സ്തറരേല്, യേനാവായാവകാഭാക്ടതിഭാവ്യസേ തസ്യവശ്യാഭവന്തിസ്ത്രിയഃ 

പുരുഷാ. യേനവാശാതകുംഭദ്ദുതിടാവ )സേസോപിലക്ഷ്മിസഹസ്രൈ3 പ 
രിക്രീഡതേ, കിം ന സിഭ്ധ്യേദ്വപുര് ശ്യാമളം കോമളം ചന്ദ്രചുഡാന്പിതം 

താവകം ധ്യായത$., തസ്യയലീലാസരോ വാരിധി, തസ്ൃകേളിലയം ധ്ദ 
ക് ച് 

നം. തസൃഭദ്രാസനം ഭൂതലം ,തസൃഗിരദേവതാകിംകരി, തസൃചാജ്ഞാക 

രി ശ്രീസ്ത്രയം സദ്യൃതീത്ഥാത്മികേ, സവ്യൃതന്ത്രാത്മികേ, സവ്യന്ത്രാത്മി 
കേ, സവ്ചക്രാത്മികേ. സവശ ത്പ്യാത്മികേ, സവ്യപിഠാത്മികേ, സവ 

തത്വാത്മികേ, സവവിദ്യാത്മികേ, സവയോഗാത്മികേ, സമ്യനാദാത്മി 

കേ, സവവമള്ട്റ്റാത്മികേ, സവശബ്ദാത്മികേ, സവ്ൃലിശ്വാത്മികേ, സവ 

ദീക്ഷാത്മികേ, സവസവാത്മികേ സവഗേ. ഹേ ജഗന്മാതൃകേച പാഹി 

മാം പാഹിമാം പാഹിമാം. ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി 
തുഭ്യം നമ, 

ഇതി മഹാകവി ശ്രീകാളിദാസവിരചിതം 

ശ്യാമളാദണ്ഡകം സപവൂക്നും. 



ശ്രിശകരാചായ്യുകൃതനവരത്നമാലികാസ്യോത്രം ൮൭ 

൪0. ശ്രീശങ്കരാചായ്യകൃതനവരത്ാമാലികാസ്മോത്ര൦. 

വാണിം ജിതശുകവാണിമളികലലേണിം ഭവാംബുധിദോണിം 

വിണാശുകശിശുപാണിം നത ഗില്യാണിം നമാമി ശവാണിം. ൧ 

ശമബ്മുത്തിനെറ അധിഷ്ഠാന ദേവതയായും, ശുകവാണിയായും, അളിവേണിയാ 

യും സംസാരസമദ്രത്തെ കടന്ന യിനു തോണിയായും, വണയേയും ശുകശിതൂവിനേ 
യും കയ്യില് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വളായും ദേവസ്സികളാല് നമിക്കപ്പെട്ടവളായും ഇരിക്കുന്ന 
പാമ്യതിയെ ഞാന് നമന്യൂരി ന്നെ. 

കുവലയഭള നിലാംഗിം കുവലയരക്ഷൈക ദിക്ഷിതാപാംഗീം 
ലോചയനവിജിതകരംഗിം മാതംഗിം ശൌമി ശംകരാഭ്ധാംഗിം. ൨ 

കരിജ്കുവളംപോലെ നിലവണ്ണുമുളള അംഗത്തോടും, ഭൂരക്ഷയില് ഒിക്ഷിച്ചിരിക്കു 

ന്ന കടാക്ഷര്ത്തോടും മാന്പേടകളുടെ കണ്ണുകളേക്കാഠം മദനാഹരങ്ങളായ കണ്ണകളോ 

ടും കൂടിയ ശങ്കരാഭ്ധശരീരിണിയായ മാതംഗീദേവിയെ ഞാന് നമസ്ത രിക്കുന്നു. 

കമലാകമലജകാന്താകരസാരസഭത്തകാന്തകരകമലാം 
കരയുഗളവിധ്മതകമലാം വിമലാം കമലാകചചഡസകലകലാം. ൩ 

സുന്ദരഹിമകരവദനാം കുന്ദസുരദനാം മുകുന്ദനിധിരസനാം 

കരുണോള്ജിവിതമദനാം സുരകശലായാസുരേഷ്ട കൃതകദനാം. രഃ 

അരുണാധരജിതബിംബാം ജഗദംബാം ഗമനവിജിതകാദംബാം 
പാലിതസുജനകദംബാം പൃഥുലനിതംബാം ഭജേ സഹേരംബാം. ദ 

ലക്്കിയുടേയും സരസ്വതിയുടേയും കരാബ'ജങ്ങളില് ചേക്കപ്പട്ട കൈകളോ 
ടടുകൂടിയവളായും താമരപ്പുക്കളെ. വഹിച്ചവളായും പരിശുദ്ധയായും ചന്ദ്രചുഡനായ ശ് 
വനു സകല വിദ്യാരൂപിഞ്ങിയായും ചാരുചന്ദ്രമുഖിയായും കുന്ദരദനയായും മുകുന്ദമെന്നു 
പേരുള്ള നിധിയില് തല്ലരയായും കരുനെയാല് കാമദേവനെ ജിയിപ്പിച്ചവളായും സുര 
രക്ഷയ്ക്രായി അസുരനിഗ്രഹം ചെയയവളായും ബിംബാധരിയായും ലോകുമാതാവായും 
ഫംസഗയിയായും സജ്ജനസമൃഹത്തിവെറ രക്ഷകിയ;യും, ചാരുനിതംബയായും ഗണ 
പതിയോട്ടകൂടിയവളായും ഇരിയ്ക്കുന്ന ദേവിയെ ഞാന് ഭജിയ്ക്കുന്നു. 

ശരണാഗതജനഭരണാം കരുണാവരുണാലയാം നവാവരണാം 
മണിമയദിപ്യാഭരണാം ചരണാംഭോജാതസേവകോദ്ധരണാം: ൬ 
തുംഗസ്പൂനജിതകുംഭാം ക്ൃതപരിരംഭാം ശിവേന ഗഹഡിംഭാം 
ദാരിതസുംഭനിസുംഭാം നത്മിതരംഭാം പൃരോധിഗതദംഭാം. ൭ 
സുരജനരക്ഷാദിക്ഷാദക്ഷാം പ്രതൃക്ഷദൈവതാഭ്ധയക്ഷാം 

, വാഹികൃതഹയുക്ഷാം ക്ഷപിതധിവക്ഷാം സുരേഷ്ട കൃതരക്ഷാം. ൮ 
ധന്യയാം സുരവരമാന്യയാം ഹിമഗിരികന്യാം തരിലോകമൂഭ്ഥന യാം 
വിഹൃതസുരദ്രമവന്യാം ധേദ് മി വിഹാത്വാം ന ദേവതാസ്വധ്യാം. ന് 



൮൮ സ്മവരത്നമാലാ 

ഭക്തജനങ്ങളെ രക്ഷിയ്ക്കുന്നവളായും കൃപാ സമുദ്രമായും ഒമ്പതു ഞആവരണദേവ 
തകളോടുകൂടിയവളായും രത്നാഭരണാലംകൃതയായും പാദസേവകന്മാരെ ദുഖത്തില് നി 
ന്നുദ്ധരിയ്ക്കന്നവളായും തുംഗസൂനിയായും ശി വാലിംഗനകാരിണിയായും ബാലസുബ്രഹ്മ 
ണ്യനോടുകൂടിയവളായും സുംഭനിസുംഭനാശിനിയായും ൃത്തത്തിങ്കല് രംഭയുടെ ഡംഭി 
൭ന കളുഞ്ഞവളായും ദേവലോകരക്ഷയി തു സമേത്ഥ്യമുള്ളവളായും പ്രത്യ ക്ഷദേവതാധി 
പയായും സിംഹത്തെ വാഹനമാക്കിയ വളായും അസുരശത്രുവായും ദേവമിത്രമായു 
ശ്രേഷ്ഠയായും ദേരവന്ദ്രവന്ദ്യയായും ഫിമവത് പുത്രിയായും കെത്രചോക്യനാഥയായും ക 
ല്ലകപ്പുത്തോട്ടത്തില് വിഹരിയ്ക്കുന്നവളായും ഇരിയ്ക്കുന്ന ഭ൨തിയെ അല്ലാതെ അല്ലമയാ 
ദേധി! അന്യദേവതകളെ ഞാന് അറിയുന്നില്ല. 

ഏതാം നവമണിമാലാം പാന്തി ഭകൈദ്യവ യേ പരാശമത്യാഃ 
തേഷാം വദനേ സദനേ ഡ്ൃത്തൃതി വാണിരമാചപരമമുദാ. ൧൨ 

പരാശക്തിയായ ദേവിയ്യടെ ഇ നവരത്തമാലാര്സ്മാത്രത്തെ ആര് പഠിയ്ക്കുന്നു 

വേം അവക്കു സകല വില്യാസമ്പത്തു കളും സിദ്ധിയ്ക്കന്നു. 

ശ്രീ ശങ്കരാചായ്യകൃതനവരത്നമാലികാസ്പോത്രം സയ്മൂള്ല്റം. 

ത്൧. തരിപുരസന്ദരീപഞ്ചരതാസ്്ോത്രം. 

നിലാളകാം ശശിമുഖിം നവപല്ലവോഷ്ടിം 
ചാംപേയപുജ്ചുസുഷമോജ്വലദില്യനാസാം 
പദ് മേക്ഷണാം മുകുരസുന്ദരഗണ്ഡഭാഗാം 
ത്വാം സാംപ്രതം ത്രിപുരസുന്ദരി! ദേവി! വന്ദേ. ൧ 

ഫെ ത്രിപുര സുന്ദരിദേവി! ന് ലാളകയായി ൭ ന്ര൨ദനയായി പല്ലവാധാരിയാ 
യി രോഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാസയോടുകൂടിയവളായി പത്മാക്ഷിയായി കണ്ണാടി പ്രഭപോ 
ലെയുള്ള കവിംത്തടത്തോടുകൂടിയവളായിരിക്കുന്ന ഭവതിയെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

ശ്രി കുന്ദകഗ് മളശിഖോജ്വലദന്തബ്ദന്ദാം 
മന്ദസ്തിതഭ്യുതിതിരോഹിതചാരുവാണിം 
നാനാമണിസ്ഥഗിതഹാരസുചാരുകണ്ണിം 
ത്വാം സാംപ്രതം ത്രിപുരസുന്ദരി! ദേവി! വന്ദേ. ൨ 

അല്ലദയാ ത്രിപപരസുന്ദരിദേധി! മുല്ലമൊട്ടപോലെ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന ദന്തനി 
ഭകളളാടുകൂടിയവളായി മന്ദസ്തിതപുവ്വ ഭാഷിണ്ടിയായി നാനാരത്നശോഭിതകണ്ണത്തേഴു 
കൂടിയവളായിരിക്കുന്ന ഭവതിഭയ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

പിനസൂനിം ഘനഭൂജാം വിപുലാബ്ജഹസ്കാം 
ഭുംഗാവലിജിതസുശോഭിതരോമരാജിം 
മത്തേഭകംഭകുചഭാരസുന്മുമഭ്ധ്യഠം 

ത്വാം സാപ്രേതം ത്രിപുരസുന്ദരി! ദേഖി! വന്ദേ. ൨ 



കല്യാണവ്ൃഷ്ടിസുവപ്രാരംഭ$ ൮൯ 

പ്രനസുനിയ0യി ഘനദൂജയായി വിപുലാങ ജഫ സൃയായി അളി€ വണിയായി 

ഗജകു8സുനിയായിരി ഒന്ന ഭവയിയെ അല്ലയോ ത്രിപുര സുന്ദരി ഞാന് വന്ദി ഒന്നും 

രംഭോപലോരുയുഗളാം മുഗരാപത്രാ- 

മി ് ാദിദേവമകുടോജ്വലപാദപദഭ് മാം 

ഹേമാംബരാം കരയ്രുതാഞ്ചിതഖഡ് ഗവല്ലിം 
ത്വാം സാംപ്രതം ത്രിപുരസുന്ദരി! ദേവി! വന്ദേ. ര" 

ഫേ ത്രിപുരസുന്ദരി! രംഭോരുവായി സിഫഹോധിരൂഡായായി ദേവവന്ദിതപാദ 

യായി ഹേമവസ്രരയായി ഖഡ് ഗധാരി ണിയായിരിക്കുന്ന ഭവതിയെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

മത്തേഭവക്രമൃജനനിം മൂഡദേഹയുക്താം 
ശൈലാഗ്രമദ്ധയനിലയാം വരസുന്ദരാംഗീം 

കോടി ശ്വരാഖ്ൃഹൃദിസംസ്ഥിതപാദപഭ് മാം 
ത്വാം സാംപ്രതം ത്രിപുരസുന്ദരി! ദേവി! വന്ദേ. ൫ 

വിനായകജനനിയായി ശിവാദ്ധശരീരിണിയായി ശൈലാഗ്ര വാസിനിയായി 
പരമസുന്ദരിയായി ക ബരസേധ്യയായിരിക്കുന്ന ഭവതിയെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

ബാലേ! ത്വത് പാദയുഗളം ധ്യാത്വാ സംപ്രതി നിമ്മിതം 
നവീനം പഞ്ചരത്നം ച ധായ്യുതാം ചരണദ്ധയേ. ൬ 

അല്ലയോ ത്രിപുരസുന്ദരി ത്വല്ലാദങ്ങളെ. ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഇപ്പോരം എന്നാല് 
നിമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇട പൃതിയ പഞ്ചരത്നം പാദങ്ങളില് ധരിച്ചാലും. 

ശ്രിത്രിപുര സുന്ദരി പഞ്ചരത്തസ്മോത്രം സസു്ക്റം. 
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൪൨. കല്യാണവൃഷ്ടിസൃവപ്പാരംഭഃ 

കല്യാണവൃഷ്ടീഭിരിവാമൂതപൃരിതാഭി_ 
ലക്ഷ്യിസ്വയംവരണമംഗളദിപികാഭിഃ 
സേവാഭിീരംബ! തവ പാദസരോജമുലേ 

നാകാരി കിംമനസി ഭാധ്യവതാം ജനാനാം. ഥ 

കല്യാ ണവൃഷ്ടികളെന്നപോലെ അമുതപൃദ്്റുകളായി ശ്രീകരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭ 
വതിയുമടെ പാദസദരാജുത്തികകലെ സേവകളാല് ഹേ അംബ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ മനുസ്റ്സില് 
ഏതാണു ചെയ്യുപ്പെടാത്തതു'. (സ്വ മനോരഥങ്ങളും പരി പുന്സുങ്ങളാക്കുമെന്ന ത്ഥം.) 

ഏതാവദേവ ജനനി! സ്തു ഹണിയമാസ്സേ 
ത്വദ്വന്ദനേ ച സലിലസ്ഥഗിതേ ച നേത്രേ 
സാന്നിദ്ധയമദ്യ തരുണാംലുജസോദരസ്ുു 
ത്പദ്വിഗ്രഹസ്യു പരയാ സുധയാപ്പതസ്വു. ൨ 

അല്ലയോ ജനനി! ഭവതിയുടെ വദനത്തിങ്കല്, ഉല്കൃഷ്ടമായ അമുതിനാല്, 1] 
ലയ; 

ള 



൯൦ സൂവരത്നമാലാ 

(രമായി വികസപത്മ പ്രഭമായിരിക്കുന്ന രദഹത്തിവെറ സാന്നിദ്ധ്യം മാത്രം ആനന്ദാ 
ശ്രുപൃണ്ണമായ നേത്രത്തിങ്കല് ഇന്നാഗ്രഹിക്ക ത്തക്ക താ കുന്നു. 

ഈശത്വരാമകലുഷാ3 കതിനാമസത്തി 

 ബ്രുഹ്മാദയ$ പ്രതീഭവം പ്രലയാവിഭ്ദതാഃ 
ഏകസ്സു ഏവജഗതി സ്ഥിരസം സ്ഥയാസ്സേ 
യ8 പാദയോസൂവ സകൃല് പ്രണതിം കരോതി, ൩. 

ഈരത്വ യാമഗസ്സിഷ്ഠന്മാരായി ബ്രഹ്മാവു തുടങ്ങി വളരെജ്ജനങ്ങം ഉണ്ട്. എ 

ജലും അവർ പ്രഭയകാലത്തില് ഭവിക്കന്നില്ല. നിത്തിരുവടിയുമടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില് 
ഒരിക്കല് പാലും നമ്മു രിക്കുന്നവന് സ്ഥിരപ്രതിഷ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 

ലബ്ബാ സക്ൃത്മിപുരസുന്ദരി! താവകിനം 
കാരുണ്യകന്ദളിതകാന്തിഭരം കടാക്ഷം 

കന്ദപ്പഭാവസുഭഗാ$ ഖലുഭക്തഭാജ.- 

സ്ത്രംമോഹയന്തി തരുണിര്ഭവയത്രയേപി. ര? 

അല്ലയോ ത്രിപുരസുന്ദരി! ഭവതിയുടെ കൃപാകടാക്ഷത്തെ ഒരിക്ക മാത്രം ല 

ഭിച്ചു കാ മനുന്മദരന്മാരായിത്തീനന ഭക്തഭക്തന്മാറ മുന്നു ലോകത്തി ലുമുട്ള 4സുന്ദരികളെ. 
മോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

ഫ്രീകാരമേഖ തവ നാമ ഗൃണന്തി വേദാ 
മാത്രസ്ത്രികോണനിലയേ ര്രിപുരേ ത്രിണേത്രേ! 

ത്വല്സംസ്പുതൌ യമഭടാദിഭയം വിഹായ 
ഖ് 

ദീ്യന്തി നന്ദനവനേ സഹലോകപാലൈ?. ൫ 

ത്രികോണചക്രത്തില് വസിക്കുന്നവ ദായും ത്രിപുരസു ന്ദരിയായും ത്രിനേത്രയാ 

യും ഇരിക്കുന്ന അല്ലയോ അംബ ഭവയിയുടെ ഫ്രിങ്കാരമായിരിക്കുന്ന നാമംതന്നെ വേദ 

ങ്ങറം അറിയുന്നു. ഭക്തന്മാർ അങ്ങയുടെ ധ്യായമ്തികകല് യമഭയഠ കൂടാതെ സ്വശഗ്ലോല്യാ 

നത്തില് ഇന്ദ്രാദികളോടുകൂടി ക്രീഡിക്കുന്നു. 

ഹന്തൂ$ പുരാമധിഗളം പരിപിയമാഠാ$ 

ക്രൂര കഥം ന ഭവീതാ ഗരളുസ്യ വേഗ 
പ 

നാശ്വാസനായ യദിക്കാതരിദം തവാഭ്ഥം 
ദേഹസു ശശ്വദമൂതാച്ലൂത ശിതളസു. ൬ 

ജ് യ യു 

ഫേ ബാബ! പരമശിവടെഠ കഴുത്തിലെ ക്രരമായിരിക്കുന്ന വിഷമവഗം ഭവ 
തിയുടെ അ മുതമയമായി രിക്കുന്ന ശരരത്തിവെറ പകുതി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്ൽ എങ്ങ 

നെ ആശ്വസിക്കും, (ഒരിക്കലും ആശ്പസിക്കയില്ല) 

സവ്യങ്ഞതാം സദസി വാക്പടുതാം പ്രസൂതേ 

ദേവി! ത്വദംഘ്വിസരസിരുഹയൊ$ പ്രണാമ 

കീഞ്ച സ്ത്ൂരന്മകടമുജപലമാതപത്രം 

ദ്വേ ചാമരേ ച മഹതിം വസുധാം ദദാതി. ) 

ക യം. ഖം 



കല്യാണവൃഷ്ടീസൂവം ൯൧ 

ഫേ 98൮! ദവതിയുടെ പാദപത്മങ്ങള് ലെ നമസ്കാരം സവ്വള്ഞത്വത്തയും 

സദാ പ്രാസംഗികത്വത്തേയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നല്ല രാജ്യത്തേയും ചാമരങ്ങളോടും 

ല് വെ ഞ്ചൊററക്കുടമയാടും കൂടിയുള്ള കിരിടാധിപത്യത്തേയും കൊടുക്കുന്നു. . 

കല്പദ്രമൈരഭിമതപ്രതീപാദധേഷ്ട 

കാരുണ്ദയവാരിധിഭിരംബ! ഭവല്കടാക്ഷൈ$ 

ആലോകയ ത്രിപുരസുന്ദരി! മാമനാഥം 

ത്വയ്യേവ ഭ ദതിഭരിതംബത ബരഭ്ധതൃഷ്്ലം. ൮ 

അല്ലയോ ത്രിപയരസന്ദരി! ആഗ്രഹ പ്രദാനങ്ങളില് കുല്പവൃക്ഷങ്ങളായി കൃപാസ 

മുദ്രങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ കടാക്ഷങ്ങ ളെക്കൊണ്ടു' അങ്ങയില്തന്നെ അ 

ം ത്യന്തം തൃഷ്ണാഭക്ത'കളോടുകൂടിയും അഗതിയായുമിരിക്കുന്ന ഏന്നെ കടാക്ഷിക്കണമേ. 

ഹന്തേതരേഷ്വപി മനാംസീ നിധായ ചാനു. 

ഭക്തിവഫന്തി കിലപാമര* ദൈവരേഷ്ട 

ത്വാ മേവദേവീ! മനസാ സമനുസ്മരാമി 

ത്വാമേവ നൌമി ശരണം ജനധി! ത്വമേവ! ന് 

ജനങ്ങാം അനൃയങ്ങ ളായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ശ്രുന്യൂ ദെവതങ്ങളില് ഭക്തിയോടുകൂടി 
യവരായി ഭവിക്കുന്നു. കഷ്ടഠ അല്ലയോ ദേവി! ഞാന് മനംകൊണ്ടു ഭവതിയെത്തന്നെ 
സ്കൂരിക്കുന്നു. നമസ്തൂരിക്കുന്നു. അങ്ങുതന്നെ എനിഥര് ആശ്രയമായി ഭവിക്കുന്നു. 

ലക്ഷേഷു സല്സ്വപി] കടാക്ഷനിരിക്ഷകാനാ- 

മാലോകയ ത്രിപുരസുന്ദരി! മാ കദാചില് 
തനം മയാ ത സദൃശ കരുണൈകപാത്രം 

ജാതോ ജനിഷ്ൃതി ജനോന ച ജായതേ ച, ഥാഠ 

അല്ലയോ ത്രിപുരസുന്ദരി! ഭവല് കടാ ക്ഷാഗ്രഫികരം അസബ്യയമുണ്ടെങ്കിലും ഒരി 

ക്കല് ഏന്നെ കട ക്ഷിക്കു മ്മേ, ഏത്തെന്നാല് പുന്നെപ്പപോലെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യ 

ത്തിന്നു ഏകപാത്രമായി മഥെഠരുവന് ജനിച്ചിട്ടും ജനിക്കുന്നും ജനിക്കയുമില്ലനിശ്ചയംം 

ഡ്രീം ഫ്രിമീതിപ്രതിദിനം ജപതാം രവാഖ്യയാം 
കീന്നാമ മുല്ലഭമിഫ ത്രീപുരാധിലാസേ 

മാലാകിരിടമദവാരണമാനധിയാം 

സ്മ്ാന് സേവതേ വസുമതി സ്വയമേവ ലക്ഷ്മി. ൧൧ 
ഹേ ത്രിപുരസുന്ദരി! ഫ്രിം എന്ന ഭവതിയുടെ നാമത്തെ നിത്യമായി ജപിക്കുന്ന 

വക്ട ദൂരല്ലഭമായി ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല. മാലാകിരിടമദധാരണങ്ങ ളറുല് മാനിക്കപ്പെടേ 

ണ്ടദവരായ അവരേ ലക്ഷ്മീ ദേവികരം താനെ സേലിയ്യ്കുന്നു | 

സമ്പല്കരാണി സകലേന്്രീയ വന്ദനാനി 
സാമ്രാജുദാനനിരതാനി സരോരുഹാക്ഷി! 



൯൨. '  സൂവരത്അമാലാ 

ത്വദ്വന്ദനായി ദുരിതാഹരണോദ്യതായി 
മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തു നായം. ൧൨ 

അല്ലയോ പത്മാക്ഷിയായ അംബ! ഐശ്വയ്യപ്രദങ്ങളായും സഖ്ലേ്രിയാനന്ദ 
കരങ്ങളായും സാമ്രാജ്യപദവിഭയെ കൊടുക്കുന്ന വയായും പാപഹരങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന 

ഭവതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വന്ദനങ്ങരം എപ്പാഴും അന്യനെക്ളൂടാതെ എന്നോടുതന്നെ യോജി 
ക്കട്ടെ. 

കല്പോപസംഹതിഷ്യ കലിതതാണ്ഡവസ ലവ ഹൃതിഷ്യ കല്ല ണ്ഡവസ്യ 
ഭേവസ) ഖണ്ഡപരശോര്$ പരഭൈരവസ്ുയ 

പാശാങ്കുശൈക്ഷവശരാസന പുഷ്പബാണാ 

സാ സാക്ഷിണി വിജയതേ തവ മൂത്തിരേകാ. ൧൩. 

പ്രമയകാലങ്ങളില് പരശുഖണ്ഡത്തെ ധരിച്ചു ൃത്തട ചെയ്യുന്ന സംഹാരസ്വരൂ 
പിയായ ശിവന്െറ സാക്ഷിണിയായിട പാശം അമംശം ഇക്ഷുചാപം പുഷ്യൂബാണം 
ജതുവയെ മരിച്ച ഭവതിയുടെ ആ ഒരു മൃത്തിമാത്രം ജയിക്കുന്നു. 

ലഗ്നം സദാ ഭവതു മാതരിദം തവാഭ്ധം 

തേജഃ പരം ബഫ്ലകങ്കമപകശോണം 

ഭാസ്വല്കിരിടമമൃതാംശുകരാവതംസം 

മദ്ധൃത്രികോണ നിലയം പരമാമൂതാര്ദ്ൂം. ൧൪ 

ഫേ അംബ? ഏഠഠവും തേജസ്സോടുകൂടിയും കുടംമംപോലെ രക്തവദ്ലു;മായും 

ശോഭിക്കുന്ന കിരിടത്തോ ടുകൂടിയും ചന്ദ്രശേഖരമായും ഉല്. ഷ്ലമായ അമുൃതത്താല് ആര് 

ഭൂമായും ഇരിക്കുന്ന ഭവതിയുടെ ഈ ശരീരാഭം ത്രി കോണചക്രത്തിമദ്ധ്യത്തികല് (ഹൃ 

ത്തില്) എപ്പോഴും കിനമായി ഭവിക്കട്ടെ. 

ഫ്രീകാരമേവ തവനാമ തദേവ ഭ്രപം 
ത്വന്നാമ മുല്ലഭമിഹ ത്രിപുരേ ഗൃണന്തി 

ത്വത്തേജസാ പരിണതം വിയദാദിട്ടതം 

സൌഖ്യം തനോരി സരസിരുഹമ്പദാല്ദയൈഃ ൧൪൫ 

ഫേ ത്രിപുരസുന്ദരി! ഭവതിയുടെ നാമവും രൂപവും ഫ്രിങ്കാരംതന്നെയാകുന്നു, 

ജനങ്ങാം മുര്ല്ലഭമായ ത്വന്നാമത്തെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസകൊ 

ണ്ടു ' ആകാശം അആിട്ട൪ഥായി ൨രിണമ്ച്ചു ബ്രഹ്മാദ് കഃക്കും മു൪ല്പഭമായിരക്കുന്ന 

സൌധ്വത്തെ ചെയുന്നു. 

ഫ്രികാരത്ൂരയസമ്പുടേന മഹതാ മന്ത്രേണ സന്ദിപിതം 
സ്ഷ്യോത്രം യ പ്രതീവാസരം തവ പരോ മാതര്ള്ജുപേമന്ത്രവില് 

തസ്വക്ഷോണിഭജോ ഭവന്തി,വശഗാ ലക്ഷ്യിശ്ചിരസ്ഥായിയവി 
[ ല് ॥ [ഴി ര 

വാണി വിമ്മലസൂദ്രിഭാരഭരിതാ ജാഗ്രത്തിടിഘംവയ$. ൧൬ 



അനാപുണ്ണാസ്മ്വം ൯൩. 

ഫേ അംബ! ഫ്രീങ്കാരത്രയമത്തോടുകൂടിയ മ്രിധിദ്യാമഹാമന്ത്രംകൊണ്ടു [ശോളി 
ക്കപ്പെട്ട ഈ സ്മോത്രം യാതൊരാഠം ദിവസംപ്രതി ഭവരിയുടെ പുരോഭറഗത്തില് ജപി 

ക്കുന്നുവോ അവന്നു രാജാക്കന്മാർ വശഗന്മാരായും ഐശ്വയ്യും ന് ലനില്ലന്നതായും 
വാക് സാമത്ഥ്യമുണ്ടായും ദീഗ്ലായുസ്സായും ഭവിക്കുന്നു. 

കല്യാണ വൃഷ്ടീസുവം സയ്മൂണ്ണം. 
ധി 

൪൩. അന്നപുണ്ണാസുവം 

നിത്യാനന്ദകരിവരാഭയകരി സൌന്ദയൂരത്നാകരി 
വിദ്ൂതാഖിലപാപപാവയകരി പ്രതൃക്ഷമാഫേശ്വരി 
പ്രാലേയാചലവംശപാവയനകരി കാശിപുരാധിശ്വരി 
ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബനകരീി മാതാന്നാപൃൂണ്ണ്േശ്വരി. ൧ 
ആനന്ദവരാഭയങ്ങളയും സൌന്ദയ്യൂത്തേയും ഉണ്ടാക്ഒന്നധളായി പാചനാശി 

നിയായി ഹിമവല് പഠ്വുതവംശജാതയായി കാശിശചരിയായി അന്നപൃട്ല്റേശ്വരിയായ 
ഭവതി എനിയ്യ ഭിക്ഷമയ തന്നാലും. 

നാനാരത്നവിചിതൃരഭൂഷണകരീ ഹേമാംബരാഡംഖബെദി 
മു തോഹാരവിഡംബമാനവിലസദ്ധക്ഷോജകംദാറ്മി 
കാശിരാഗരുവാസിതാ രുചികരി കാശീപുരാധിശ്വി 
ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബയകര്! മാതാനാ പ ദ്ല്%ശ്വരി. ൨ 
അനേക രതാഭൃഷണങ്ങളോടു കൂടിയവളം ഹേമാംബബരാഡംബരിയും മുത്അമാല 

യാല് ശോഭിതസുനമദ്യയും കു്ങമാദിവാസിതയും തേജോമയിയും ആയ അന്നം... 
യോഗാനന്ദകരി രിപൃക്ഷയകരി ധമ്മൈകനിഷ്ഠാകരി 
ചന്്രാക്ാനലഭാസമാനലഹരീ ത്ര്യൈലോകുരക്ഷാകരീ 
സദവ്ലവൈശ്വയയകരി തപഃ ഫലകരീി കാശീപരാധീം്പരീ 
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകംരി മാതാന്നപൃള്ള്റ്റേശ്വരി. ൩. 

$ മനി ആനന്ദരിപു ക്ഷയ ധമ്മനഷ്ടുക ളെച്ചെയുന്ന വളം ഏററവും 
രിയോടുകൂടിയവളു.ം ത്രിലോകരക്ഷിണിയും ഐ 
അന്നാംംംംംം൦൦ം 

വ്ര കാശിക്കുന്ന ലഹ 
ശ്വയ്യപ്രദയും കാരുണ്യഭദാജനവും ആയ 

കൈലാസാചലകന്ദരാലയകരി ഗെയരിഹ്റയമാ ശംകരീ 
കൌമാരി നിഗമാത്ഥഗോചരകദീ] ഓംകാരബിജാക്ഷര। 
മോക്ഷദ്പാരകവാടപാടയകരി കാശീപുരാധിം്പരി 
ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബയകരി മാതാനം കേ ഏ്ണേശ്വര।. ര 
കൈലാസ ഗഫ്പചരധാസിനിയായി ഗൌരി എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഓരോ നാമരൂ പങ്ങളഴ്േളൂടിയലളായി ഓത്കാരരൂപ്പിണിയായി മമഃക്ഷകാരിണിയായ അന്നം, 



൯൪" സൂവരത്തമാലാ 

ദൃശ്യാദൃശ്യവീട്ടുരി പാവനകരി ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡോദരി 
ലിലാനാടകസൂത്രഖേലനകരി വി ഞ്ഞാനദിപാംകരി 

ടു കി) ഠ 

ശ്രിവിശ്വേശമനഃ പ്രസ്വാഭവകര കാശിപുരാധിശ്വരി 

ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബനകരി മാതാന്ന പ്്റേശ്വരി. ൫ 
റ്് 

സലവ്യൈശ_യയശു്ധീകൃതയായി ബ്രഹ്മാണ്ഡഗഭിബിയായി പ്രപഞ്ചരംഗസുത്ര 

ധാരിണിയായി വിജ്ഞാനഹേതുവായി ശിഖ സ്യാഷകാരിണിയായി കൃപ്പാപാത്രമായ 

അന്നംംം,ംംംംം 

ഉവ്വിസവ്യജനേശ്വരി ജയകരി മാതാകൃപാസാഗര് 

നാരി നിലസമാനകുന്തളുധരി വി സ്യാനന്നദാനേശ വരി 

സവായന്ദകരി ദുശാശുഭകരി കാശിപുരാധിശ്വരി 

ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബനകരി മാതാന്നപൃള്്േശ്വരി. ൬ 

ട്ടമിയായി ഭുവഗൈക നാഥയായി ജയകുരിയായി കൃപാസമുദ്രമായിനാരീയായി 

അന്നദാനപ്രദയായി ആ നന്ദദൂഷ്ട। കൊണ്ട ശുഭകര യായ അന്ന.ംംംംംംംം 

ൻ ൭ ് ൭ 

ആദിക്ഷാന്തസമസ്തവമ്ല്ററനകരി ശംഭോസ്ത്രീഭാവാകര! 
6 4൫ 

കാശീരാ ത്രിപുരേശ്വരി ത്രിലഹരി നിത്യാംകരിശവീരി 
മ 

കാമാകാംക്ഷകരീ ജനോദയകരി കാശിപുരാധിശ്വരി 

ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബഠകരി മാതാന്ന പൂണ്ണേശ്വരി. ൭ 

അ മുതൽ ക്ഷ. വരെ ഉ. അക്ഷരാത്മികയായി ശിവത്രി ഭാവത്തെ മെയ്യുന്നവ 

ക്രായി കാമപ്രദയായി സൃഷ്ടി കാധിഞിയായ അന്ധംംംംംംഭടം 

ദേധിസധ്ധിചിത്രരത്തരചിതാ ദാക്ഷായണി സുന്ദരി 

വാമാസ്വാദുപയോധരപ്രിയകരി സെഃഭാഗ്യമാഫേശ്വരി 

ഭ താഭിഷ്ടകരി സദാശുൂഭകര। കാശിപുരാധിശ്വര 
ഠ ൽ 

ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബനയകരി മാതാന്നപൂ്സ്റേശ്വരി. ൮ 

ദേവിയായിസവ്യരത്നരചിതയായി പായ്വതിസു൩്യ8ലാ ലുപയായി സൌദാഗ്യമാ 

ഹേശ്പരിയായി ഭക്താഭീഷ്ടകരിയായി സദാശുഭംകര'യായ അന്ന......ംംം 

ചന്്രാക്ഠാനലകോടികോടിസദ്ൃശാ ചന്രാംശുബിംബാധരി 
ടി ന 6 

ചന്ദ്രാക്ലാഗ്നിസമാനകന്തലധരി ചന്ദ്രാക്വള്േറ്റശ്വരി 
6 ൭ ൭] ടി 

മാലാപുസുകപാശസാങ്കശധരി കാശിപുരാധിശ്വരി 
] ഴി] 

ഭിക്ഷാംദേഹി കപാവലംബനകരി മാതാനാ പൂണ്സ്േശ്വരി, ൯ 

അതി ധീ മരേജസ്സായി മഞ്ജുളാധരിയായി ലീപൃകുന്യളധാരിണിയായി പ്യാശാ 

ള്ൂള് പുസുകമാല്ലധാരിണിയായ അന്ന,ംംം പം 

ളി 
ലം ടു [7 

ക്ഷത്രത്രാണകരി മഹാഭയകരി മാതാകൃപാസാഗരി 

സാക്ഷാദ്മോക്ഷകരി സദാശിവകരി വിശ്വേശ്വരിശ്രിധരി 
പ ത നനന അ ള്ങ ഴ 



ശ്യാമലാനവരത്ഥമാലീകാസ്പോത്രം ൯൫ 

ദക്ഷാക്രംദകരീ നിരാമയകരി കാശീപുരാധീശ്വര। 

ഭിക്ഷാംദേഹി കൃപാവലംബനകരി മാതാന്നപൃണ്ണ്േശ്വരി. ൧ഠ 

രാജരക്ഷിണിയായി ഭീഷണസ്വരൂപിണിയായി കൃപാസമു ദമായി മോക്ഷ 

പ്രദയായി ദക്ഷസുദനിയായി തതരരാഗ്യപ്രദയായ അന്ന... 

അന്നാ പണ്ണോ സദാപൃണ്ണേ ശംകരപ്രാണവല്ലടേ 

ഞാനവൈരാഗൃ സിദ്ധയത്ഥം ഭിക്ഷാം ദേഹിച പാവതി. ൧൧ 
5. (ര; 

ശങ്കരപ്രിയയായ അല്ലദയാ അന്നപൂര്മ്ല്റു! ജ്ഞാനധൈരാഗ്യസി ദ്ധിക്കായി 

ക്കൊണ്ടു എനിക്കു ഭിക്ഷയെത്തന്നാലും. 

മാതാചപാവതിദേവീി പിതാദേവോമഹേശ്വര$ 

ബാസ്ധവാശ്ശീചഭ തോ ്ച സ്വദേശോ ഭുവനത്രയം. ചി൨: 

എനിക്കു മന്താപിതാക്കന്മാര് പാവതിപരമേശ്വരന്മാരും ബസ്പുക്ക്റ്റം ശിവദ 

ക്തന്മാതം സ്വദശം ദവനത്രയവും ആകുന്നു. 

അന്നവുണ്ണ്ാസുവം സയ്ൃണ്ണട 

തത്. ശ്യാമലാന വരത്തമാലികാഡ്യോത്രം. 

കു്ചാംചിതവിപഞ്ചികാം കടിലകുന്തളാലംകൃതാം 
കുശേശയഠിധേശിധീിം കുടീിലചിത്തവിദ്വേഷിണിം 
മദാലസഗരതിപ്രിയാം മനാസിജാരിരാജൃശ്രിയാം 
മതംഗക്ലകന്യകാം മധുരഭാഷിണിമാശ്രയേ. ൧ 
കുചത്തി കല് ചാരുവായ വീണയോടു മുടിയവളായി, കടി മകളായ 

വളായി. താമരവ്വ) വില് വസിക്കുന്നവളായിം ദുഷ്ഠ ദ്പഷ'ണിയായി , ചാരുഗമനയായി 
ശംഭവ്രിയയായി, മധുരദാഷിങ്ങിയായിരി ക്കുന്ന പാവ് ൭ യെ ഞാന് ഭജി കൂഒന്നു. 

കുന്ദമുകളാഗ്രദന്താം കുങ്കമപകേനു ലിപ്പകുചഭാരാം 
ആനിലവിലദേഹാമംബാമഖിലാണ്ഡനായികാം വന്ദേ. ൨ 
മുല്ലമൊട്ടകഠം മപാലെയുള്ള ദന്തങ്ങമഭ്ലാടും കുദാമപങ്കും ധരിച്ചു കുലഭാരരേ ദും 

നില ദഹത്തോടും മടിയ അഖില ലോകനാഥയായ അംബയേ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു 
മേല്ക്കാണിച്ചുവ രണ്ടും മ്യാന?ശ്ലാകങ്ങളാണു. 

മാംകാരപഞ്ജരശുകിമുപരിഷദുദ്യാനകേളികളകണ്ണിം 
ം ആഗമവിപിനമഷൂരിമാ്യാമന്തവിഭാവയേ ഗെൌരീം. ഥ 

ഓംകാരമാകുന്ന കൂട്ടില് കിളിയായും, ഉപയിഷ തആകളാകുന്ന ഉ്യാനത്തില് കു ൽ യിലായും, വേദമാകുന്ന വിപിനത്തില് മയിലായും ശേഷ യായുര ഇര 1൧൭ന്ന 
യെ ഞാണ് ധ്യാനികടന്നു.  ി; ി 



൯൬ സുവരത്നമാലാ 

ദയമാനദിഘനയനാം ദേശികത്രപേണ ദശിതാഭ്യദയാം 
വാമകുചധിഫഹിതവിണാം വരദാം സംഗീതമാതുകാം വന്ദേ. ൨ 

ദയയുള്ള ദിഗ്ലമയത്രദത്താടുകൂടിയവളായും, ഗുതരൂപേണ മംഗളകാരിണിയാ 
യും, വാമകപത്തില് ചത്ത വി ണദയാടുകൂടയവളായുട, വരപ്രദയായും, സഗോീതമാത്ൃ 

കയായും, ഈ ക്കുന്ന രദദവിയെ ഞാന് വന്ദി ഒന്ന. 

ശ്യാമലിമസൌകുമായ്യാം സൌന്ദയ്യാനന്ദസമ്പദുന്മേഷാം 

തരുണിമകരുണാ പൃരാം മദജലകല്ലോല്ലലോചനാം വന്ദേ. ൨. 

ക്ലൂ വണ്ണരത്തോടുകൂടിയ സൊൌകുമായ്യുമുള്ളവളായി സൌന്ദയുംകൊണ്ടള്ള ആന 

ന്ദസവ്പത്തിനാല് ഉദന്മഷയുക്തയായി, തിളങ്ങുന്ന കരു ണാപൃരത്തോടുകൂടിയവളായ!, 

സര്ത്താഷവും ഇളക്ക വുമുളള ചോചനങ്ങ ളോടുകൂടിയവളായിരിക്കുന്ന ദേവിയെ ഞ:ള് 
വന്ദിക്കുന്നു. 

നഖമുഖമുഖരിതവിണാനാദരസാസ്വാദനവനവലോല്ലാസം 
മുഖമംബ!മോദയതു മാം മു തോതാടകമുശ്ധഹസിതം തേ. രഃ 

നഖസശ: കൊണ്ടു വപിണയില്നിണ പുഠപ്പെടുന്ന നാദരസത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന 
പി 

തി നാല്ല് ന മവാല്പാസരത്തോടും മുത്തുകരം പതിച്ചു കുണ്ഡലങ്ങളുില് തട്ടന്ന മുശ്ധഹാസ 

ത്തോടുംകൂടിയ ഭവതിയുടെ മുഖം എന്നെ മോദിപ്പ്ിക്ക ട്ട. 

സരിഗമപധനിരതാം താം വിണാസംക്രാന്തകാന്തഹസ്യാന്താം 

ശാന്താം മുദൂലസ്വാന്താം ക്ചഭരതാന്താം നമാമി ശിവകാന്താംം ൫ 

സാഗി തതല്പരയായും വിണാവദനത്താല് പ്രവത്തിക്കുന്ന ചാതഫസുങ്ങളോടുകൂ 

ടിയ വളായും ശാന്തയായ്യാ മുദുചമായ സ്വാന്തത്താടുകുടിയവള യും കുപഭരരശാഭിത 

യായും ഇരിക്കുന്ന പാവ്യതിയെ ഞാന് നമിക്കുന്നു. 

അവടുതദഘടിതകുളിതാഡിതതാളിപലാശതാടംകാം 
വീണാവാഭദയലേശാകമ്പിതശി ഷാം നമാമി മാതംഗീം. ൬ 

ശി ഭരാഗളങ്ങരം യോജിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു അതായതു ശ്രോത്രങ്ങളുടെ അധോഭാ 
ഗത്തു തട്ടിക്കൊണ്ടിടിക്കുന്നതം മാങ്ിപ്പുനയോല കൊണ്ടണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും ആയ തോട 

യോട്ടം വിണചായനയില് രല്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിരസ്റ്സോടും കൂടിയിരി കക 

ന്ന പാവ്വതിയെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. 

വിണാരവാനുഷംഗം വികചകചാമോദമാധുരീിഭുംഗം 

കരുണാ പൃരതരംഗം കലയേ മാതംഗകന്മയകാപാംഗം. ൭ 

വിണാരവത്തില് തല്പരമായി। വിരിഞ്ഞ തലമുടിയുടെ സൌരഭ്യത്തെ അനുഭവിക്കു 

ന്ന മദനാഹരടൂംഗമായി കൃ പാര്ദ്രമായി ഇരിക്കുന്ന മാതംഗകടാക്ഷത്തെ ഞാന് ധ്യാ 
നിയ്ക്കുന്നു. 

മേചകമാസേചനകം മിഥ്യാ ദൃഷ്ടാന്തമ ദധയഭാഗം തേ 
൦ ന് ലം 

മാത സൂവ സ്വരൂപം മംഗളസംഗിതസൌരഭം വന്ദേ. ്് 



കാമാക്ഷി സ്യോത്രപ്രാറം88 ൯൭ 

കൃഷ്ണുവ ണ്ഇമായും മദനാഹരമായും, ഒതുങ്ങിയ മദ്ധ്യഭാഗത്തോടുകൂടിയതായും മംഗ 

ഉമായും സ്മൂത്യമായും സൌരഭ്യര്ത്തോടുകൂടിയമായ്യം ഇരിക്കുന്ന ഭവതിയുടെ സ്വരൂപ 

ത്തെ അല്ലയോ അംബ! ഞാന് വന്ദിയ്ക്കുന്നു. 

മണിഭംഗമേചകാംഗിം മാതംഗിം നൌമി സിഭ്ധമാതംഗിീം 

യൌവനവനസാരംഗിം സംഗിതാംഭോരുഹാനുഭവഭൂംഗിം. ന് 

നീല വന്ല്റ്യായും മതംഗമുനിയുടെ പത്ര യായ സിദ്ധമാത ഗി എന്നു പേരുള്ള 
വളായും ചാതയൌ പനര്ത്തോടടക ടിയവളായു- സംഗിതമ കുന്ന താമരപ്പുന്തേന് ഞസ്വ 
ദീക്കുന്നതി നുള്ള ഭൂംഗിയായും ഇരിക്കുന്ന ദേവ ൭ഒയെ ഞാ൯ നമിയ്ക്കുന്നു. 

നവരത്തമാല്യമേതദചിതം മാതംഗകന്യകാഭരണം 
യ പാതി ഭദതിയുക്തസ്സൃഫലന്സ്ഭവതി ശിവാകൃപാപാര്രം. ൧൦ 
മാതംഗി ദേവിയുടെ ഒതഭരണമായി ഈ നവരത്തമാല രചിയ്ക്കകച്ചെ ്ടിട്ടുള്ള താണ് . 

ഇതിനെ ഭക്തിധയാടുക്ചൂടി പഠിയ്ക്കുന്ന വനു ഫലസിദ്ധിയും ഗൊരികടാക്ഷവും ൭ ണ്ടാകം. 

പ്രപഞ്ചപഞ്ചികൃതകനിദാനപദപാംസവലേ 
വിണാലേ രശൂകാലാപപ്ര വിണമഹസേ ൯൭8. ൧൧ 

ലോകസൃഷ്ടിക്കു ഹേതുവായ പഠദരേണുക്കളേോടും വീണ, വേണു ശുകം ഇവയെ 
പ്പോലെ ശമ്ലിക്കുന്ന തിനു സാമത്ഥയ ത്താടടാകൂ ടിയ തേജസ്സിനായികക്കൊണ്ട നമസ്തരാരം. 

ശ്രീകാളിദാ സ്വവിരചിതം നവ ത്നമാലികാരസ്ദാത്രം സസ്പഭ്ല്ം. 

ര'൫, കാമാക്ഷിസ്ലോത്ര പാരംഭഃ 
കാഞ്ചി ആപുരര ത കകണലസല് കേയൃയരഹാരോജ്വലാം 
കാശ്മീരാരുണക ത കാഞ്ചിതകചാം കസ്യ രികാച ഷിതാം ചു കല ഹാരാഞ്ചീതക - .കോജ്വലമഖ്വിം കാരണ്യൃകല്ലോലിവിം 

റ് 

കാമാക്ഷിം കലയാമി ക ലതികാം കംഞ്ചിപൃരിദേവതാം. ൧ 
കാഞ്ച്യാദ്യഠാഭ ണാലംക്ടഠയായും ശേ ഭിതസൂ .ിയായും കസ്മരി ചേപനയായും പ്ര 

സന്നമുഖിയായും കൃപാക ല്യാലയ.സ്പൂം കല്ല; യാഡധു കു 'ഞ്ചിപുരി ശയായുമിരിക്കുന്ന 
കാമാക്ഷീ "ദവിയെ സ്കരി ക്കുന്നു. 

കാമാരാതിമന$ പ്രിയാം ഒംമല ട്ടസ്വേധ്യയാം രമാരാധിതാം 
കന്ദപ്പാധികദ മദാനവീലസസ്ധഡെൌന്ദയുദീപാഭകരാം 
കിരാലാപവിനോദിയിം ഭഗവതിം കാമൃപ്രദാനവ്ൃതാം 
കാമാക്ഷിം കലയാമി കപ്പ ലതികാം കാഞ്ചിപുരിദേഖതാം. ൨. 

$ ശിവ പ്രിയയായി ബ്രുഷ്മമസ വിതയായി ലക്ഷ്്രിപൃജി.കയായി മത്യന്തം സൌന്ദ 
യ തിയായി കിചിശബ്ദ തില് കേള ച്ുല്ല.൨ള യി കാമ്യദ.നനഷ്യ'യാടുകൂടിയവള:യി 
കാഞ്ചിപുരധചവതയായിരിക്കുന്ന കാമാക്ഷി ;ദവിയെ സ്തരിക്കുന്നു. 

[2 



൯൮൮ സവരത്സമാലാ 

കാദംബപ്രമദാം വിലാസഗമനാം കല്യാണകാഞ്ചിര൨ാം 

കല്യാണാചലപാഭദപത്മയുഗളാം കാന്ത്യാസ്ത്രന്തിം ശുഭാം 
കല്യാണാചലകാമ്മകപ്രിയതമാം കാദംബമാലാ ശ്രീയാം ലം 
കാമാക്ഷിം കലയാമി കപ്പലതികാം കാഞ്ചിപുരിദേഖതാം. ൨. 

കട്ടമ്പിന് തോട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള വളായി ധിലാസഗതിയവയി , കല്യാണകാ 

ഞ്ചീശബ്ദത്തോടും അഭിഷ്ട പ്രദങ്ങളുറയ ചരനേപത്മങ്ങളോടുംകൂടിയവളായി സ്തൂരണിയ 

യായി ശിവപ്പിയയായി കാദംബമാലാപ്രഭയായി കഞ്ചീപുര ദേവതയായിരിക്കുന്ന കാ 

മാക്ഷിദേവിയെ സ്തൂരിക്കുന്നു. 

ഗന്ധവാമരസിഭ്ധചാരണവധുൂധ്യേയാപദാനാഞ്ചിതാം 
ഗേരീം കുകമമപകപദ്ിതകുച ദ്വന്ദ്വാഭിരാമാം ശുഭാം 

ഗംഭിരസ്തിതവിഭൂമാകിതമുഖിം ഗംഗാധരാലിംഗിതാം 

കാമാക്ഷിം കലയാമി ക പ്പലതികാം കാഞ്ചിചുരി ദേവതാം. ര” 

ഗന്ധവാദിവധുക്കളാള് ധ്യയയായി ഗൌരിയായി കുങ്കമാലംകൃതമായ കുചദ്പ 

യംകൊണ്ട മനോഹരയായ' ശുഭയായി ഗംഭിരഹാസത്താല് അങ്കിത മുഖിയായി ഗംഗാ 

ധരനാൽ തലിംഗനം ചെയ്യുച്ചെടുന്നവജായി കാഞ്ചനം സംയു 

വിറ്റു ബൃഹ്മമുഖാമരേ നൂപരിഷല് കോടീരപീ ഠസ്ഥലാം 

ലാക്ഷാരഞ്ജിതപാദപത്മയുഗളാം രാകേന്ദബിംബാനനാം 

വേദാന്താഗമവേദൃചീന്തൃചരീതാം വിദ്ധജ്ജുനൈരാവ്ൃവതാം 

കാമാക്ഷീം കലയാമി ക പ്ുലതികാം കാഞ്ചീപുരിദേവതാം. ൫ 

വിഷ്ണുവാഭിമദവപൃയി മയായും ലാക്ഷശ ഭിതപാദപത്മങ്ങളേ ടുകൂടിയവളാ 

യും പൃുന്നുചന്ദ്രമുഖിയായും വേദാന്ത ണ്ല്ൃയയായുട വി പ്ന്മര്ധ്യസ്വഥയായ്യം രിക്കുന്ന 

കാമറകഷിയെ സ്രിക്കുന്നു. | 

മാകന്ദദ്രമ മലദേശമചിതേ മാണികൃസിംഹാസനേ 

ടിച്യാംദിപിതഹേമകാന്തിനിലഹാവസ്ത്രാവൃതാം താം ശുഭാം 

ദീച്യാക പ്ിതദീവ്യദേഹഭ രിതാം :ഷ്ടീപ്രമോദാ പ്രീതാം 

കാമാക്ഷിം കലയാമി കച്ലതികാം കാഞ്ചിപുരിദേവതാം. ൬ 

മാകന്ദവൃക്ഷലുവടില മാ ണികൃയസി “ഹാസനത്തില് ശോഭി മതരവസ്ര്രാവൃതയാ 

യി ടിപ്യയായി സ്തോഷ്ദഷ്ടി .യാട കൂടിയവളായി ിക്കുന്ന ഒര കാമാക്ഷിഒയ സ്ത്രി 

ക്കുന്ന. 

ആധാരാദിസമ സൂചക്രനിലയാമാദുൃന്ത ശുന്ധ്യാമുമാം 

ആകാശാദിസമ സൂഭൂതനിവഹാകാരാമശേഷാത്മികാം ൽ 

യോഗിന്രൈരതിയോഗീനിശതഗണൈരാരാധിതാമം ബികാം 

കാമാക്ഷിം കലയാമി ക ലതികാം കാഞ്ചിപുരിദേവതാം. ൭ 



ന് 
ശു।മ।നാക്ഷ!പഞ്ചര ഗസ ച്ലോത്രപ്രാരം8ഃ ന് 

 അആഅധാരചക്രങ്ങളില് വസിക്കുന്നവളായി ആഭ്യയന്ത ശ്രുന്യയായി പഞ്ചീഭ്ൂയാത്മി 

കയായി സസവ്യാത്മികയായ। യോഗിന്രരയോഗിനിമാരോല് ഞരാധിതയായി അംബിക 

യായിരിക്കുന്ന കാമാക്ഷിദദധിയെ സ്തൂരിക്കുന്നു. 

്രികാരപ്രണവാത്മികാം പ്രണമതാം രീവിദ്യവിദ്യാമയിം 

ഐം ക്ലീം സൌരുചിമ ത്തമൂത്തിനിവഹാകാരാമശേഷാ ന്മികാം 

ബുഹ്മാനന്ദരസാനുദ്ൂതമഹിതാം ബ്രഷ്മപ്രിയംവാദിയിം 

കാമാക്ഷിം കലയാമി കല്പലതികാം കാഞ്ചിപുരി ദേവതാം. വൃ 

ഫ്രീങ്കാരപ്രണവസ്വരൂചിണിയായി ഭക്തന്മാക്കു ശ്രീവിദ്യ വിഭ്യാമയിയായി 

൭ ൫൭. കീം. സൌ. എന്നുള്ള്. ബിജാക്ഷരങ്ങ ളെ ക്കൊണ്ടുള്ള. അനേക. മന്ത്രസ്വരൂപിണി 

യായി അദനകാത്മികയായി ബ്രഹ്മാനന്ദരസാനുഭ൨യായി ബ്രഫ്മപ്രതിപാദിനിയായി 

ഇടിക്കുന്ന മിനാക്ഷിമദവിയെസ്ത്ടിക്കുന്നു. 

സി ദധാനന്ദജനസ) ചിന്മയസുഖാകാരാം മഹായോഗിഭി$ 

മായാവിശപവിമോഹിനിം മധുമതീം ധ്യായേച്ഛൃ ഭാം ബാഫണിം 

ധ്വയേയാം കീന്നരസീ ചാരണവധ്യധ്യേയാം സദായോഗിടി& 

കാമാക്ഷിം കലയാമി കപ്പലതികാം കാഞ്ചിപൂരി ദേവതാം. ന് 

യോഗിക ളാടുകൂട! സിദ്ധാനന്ദന്മാക്ട ചിന്മയസ്ഖപ്രദയ്യാ മായാലാകത്തെ 

മോഹിപ്പിക്കുന്ന വ ൫.൭ മാധുയ്യുയും ബ്രാഹ്മനിയുമായ കാമാക്ഷിഠദവിടയെ സേവിക്കണം. 

ഞാ ദേധഖസ്പസികള:ലു. യോഗീികളളാലും ധ്യേ? യായിരിക്കുന്ന കാമാക്ഷിദവിയെ ധ്യാ 

നിക്കുന്നു. 

കാമാരികാമാം കമലാസന ദ്ഥാം 

കാമൃപ്രഴാം കങ്കണ ൃഡയഡാ സ്ലാം 

കാഞ്ചി ിചാസാം കനകപ്രഭാസാം 

കാമാക്ഷീദേവിം കലയാമി ചിത്തേ. ഥഠ 

ശി വകാമിനിയായി പത്മസ്ഥയായി കാമ്യ പ്രദയായി കങ്കണശോ ഭിതപാണി 

യായി കനകമയിയായിരിക്കുന്ന കാമാക്ഷ്രദവിഒയ ഞാന് മനസ്സില് ധ്യറനിക്കുന്നു. 

ഇതി കാമാക്ഷിസ്മോത്രം സനുണ്ണം. 

൪൬. ശ്ര്രീമീനാക്ഷീപഞ്ചരതാസ്തോത്രപ്രാരംഭ. 

ഉദ്യൃത്ഭാനുസഫസ്സകോടിനിലയാം കേയൂരഹാരോജ_ലാം 
1 

ബിംബോഷ്ടിം സ്കിതദന്തപദ് കതിരുചിരാം പിതാംബരാലംകൃതാം 
വിഷ്ണുബ്രശ്മ സുരേ'നസേവിതപദാം തത്വചസ്വത്രപാം ശിവാം 

മിനാക്ഷിം പ്രണതോസ്ത്രി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിം. ൧ 
അയി പ്രകാശിതയായും കേയൂരാദിശോഭിതയായും അരുണാധരിയായും സ്കരമന്ദ! 



൧ാഠ സ്മൂവര മ്നമാലാ 

തദന്തശോഭിയതയായും പിതവസ്ത്രാലംകല തയാായും സവ്യർദവദസവിതയായും തത്വരൂ പിണിയായും കൃപാസമദ്രമാ യുമിരികടന്ന മീനാക്ഷിമദവിയെ ഞാന് നരസ്തൂരിക്കുന്നു 
മു താഹാരലസല്കിരിടരുചിരാം പൃത്തോന്ദുവക്തപ്രഭാം 
ശിഞ്ജന്നൂപുരകികിണിമണിധരാം പുഷ്ടപ്രഭാഭാസുരാം 
സ്യാഭിഷ്ടഫലപ്രദാം ഗിരി സുതാം വാണിരമാസേവിതാം 
മിനാക്ഷിം പ്രണതോസ്തി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാന്നിധിം. ൨. 

മു തതമാലാദിഉശാഭിതയായി മനോജ്ഞ യായി പൂട്ടു ചന്ദ്ര മഖിയായി ശബ്ബത്തോ ടുകൂടിയ ചിലമ്പുമുതലായവയേ ധരിക്കന്ന വളായി വാണിരമാസേവിതയായി ഗിഭിജു യായിരിക്കുന്ന മിനാക്ഷ]...... 

ശ്രീവിദ്യാ ശിവവാമഭാഗയിലയാം ഡ്രികാരമന്ത്രോജവലാം 
ശ്രിചക്രാകിതബിഷ്ദമ ഭ്ധ)വസതിം ശ്രീമത്സഭാനായകീം 
ശ്രിമത് ഷണ്മുഖവി രാജജനവിം ശിമജജഗന്മോഹിവിം 
മിയഠാദ്ധിം....ംംം ന 

ശ്രിധില്യയായി :൪ വഖവാമഭ ഗഡ്ധയ.യി ഡ്രിങ്കാ മന്ത്ര പ്രകാശിതയായി ഗ്രിച ക്രസ്ഥയായി സമ്പസ്ഭാനായകയ.യി കുമാരഖിനായക മാമാവ.യ ശ്രിമഃല്ലാകസു ന്ദര'യായ മീനാക്ഷി... .... 

ശ്രിമത്സൂന്ദരനായകിം ഭയഹഫരാം ““മാനപ്രദാം നിമ്മലാം 
ശ്യാമാംബാം കമലാസനാ ച്ിതപദാം നാരായണസ്യാനുജാം 
വിീണാലേ ണമമദംഗവാദ്യരസികാം നാനാവിരാഡംബികാം 
മിനാക്ഷിം ന 

ര് 

സുന്ദരേശവറിയായും ഭയഫഹറയ യൂ ജ്ഞാനപ്രദയായും വി നദി വാദ്യരസിക യായും വിരാട് സ്വരൂപി നിയായും അംബികയായുമിരിക്കുന്ന മീനാക്ഷി ...,,,.. 
നാനായോഗിമുനി ഹൃദ )വസതിം നാനാത്ഥസിഭ്ധിപ്രദാം 
ാനാപ്യ്യവിരാജിതാം ഘിയുഗളാം നാരായണേനാ ച്ചിതാം 
നാദ ബൃഹ്മമയിം പരാല്പരതരാം നാനാത്ഥതത്വാത്മികാം 
മിനാക്ഷിം ........ ൫ 

യോഗിന്ദ്രതാപസമനോവാസി നിയായും സവസാദ്ധിപ്രദയായും നാനാപുഷ്ണു 
ശോഭിയപദദ്വയയായും നാരായണപൃജിതയായും ശബ്ദബ്രഹ്മരൂപി ണിയ:യും നിസ്മൂല്യ 
യായും സവ്യൃതത്വാധാരയായും കൃപാസമുദ്രമറയു മിരാക്കുന്ന ' മീനാക്ഷീദേധിയേ എ 
പ്പോഴും ഞാന് നമിക്കുന്നു. 

& 

മി നാ ക്ഷീ പഞ്ചരത്നസുറത്രം സംപൃണ്ണു-. 



നവര ൭ മഞ്ജരിം ദ്യാത്രം ൧൨0൧ 

൪൭. നവരതാമങ്ജരിസ്യോത്ര. 
ചേടിഭവന്നിഖിലങ്ാടി കദംബവനവാടിഷുയ നാകീപടലി 

6 / 4 കോടിരചാരുതരകോടിമണികിരണകോടികരംബിതപദാ 
പാടിരഗന്ധിക്ചശാടി കവിത്വപരിപാടിമഗാധിപ നുതാ 
ഘോടികുലാ ദധികധാടി മുദാരമുഖവിടിരസേന തന്ുതാം. ൧ 

ദാസികളായി ഭപി ചിരിക്കുന്ന അദശഷ ദവസ്രികളാടുകു ടിയവളായുംദേവാമാ 
രാല് എപ്പോഴും യമസ്ലൂരിക്ക പ്പെടുന്ന വളായും വന്ദനഗന്ധമുള്ള ഉത്തറിയത്തെ ധരിക്കു 
ന്നവളായും കടമ്പിന്മതോട്ടങ്ങളില് ക്രീഡിക്കുന്നവളായും ഉരിക്കന്ന ശ്ര [പാവ യിഎനി 
ക്കു ഉല്കൃഷ്ട മായിരി ക്കന്നെ മുഖ പീ ടിരസത്താല് (ചവ്യിമതാം ബൂൃപരസം) മച്ചിശഒധിരയെ 
ക്കാഠം വേഗമുദ്ള കവിതാ3വഗത്തെ വഭ്ധപ്പി; ക്കണമ. 

ദ്വൈപായനപ്രഭൂതിശാപായുധത്രിദിചസോപാനധൂളിചരണാ 
പാപാപഹസ്വമനുജാപാനുലിനുജനതാപാപനോദഭയിപ്പണാ 

നിപാലയാ സ്രഭിധൂപാളകാ ദുരിതകൂപാരുദഞ്ചയതു മാം 
രൂപാധികാ ശിഖ ിദ്ടപാലവംശമണിദീപായിതാ ഭഗവരീ. ൨ 

വ്യാസനു മുതല. യിികടന്നെ മഫഫ്:മ ക്ക മേക്ഷകാരണ മായിരിക്കന്ന പാദ 
പാംസുക്കമളാമൂകൂടയവളായും പാചനാശകരമായ്യ സ്വഗന്ത്രടത്ത ജപിടംന്നതില് ല 
യിച്ചിരിക്കുന്ന വരുടെ സവ്വദുഃഖങ്ങമളയും നശിപ്പിക്കന്നവളാ ംം അതിസുന്ദര യായും 
ഹിമവല്പുത്രിയായും കദംബവ നവാസിനി യായും ൩൩ നരഭ്യാഉകയായും ഇഴിക്കുന്ന ഭ 
ഗവി! എന്നെ ഒുരിതകൂപത്തിക നിന്ന് ഉ ദ്ധരിധക്കണമേ. 

യാളിഭിരാ മ്മതനുലാളീ ലസത് പ്രിയകപാളിഷ്യ ഖേലരി ഭവ. 
വ്യാളിയകുല്യസിത ചുളിഭരാ ചരണധൂളിലസന്മുനിഗണാ 

ടി 
ഠ വാളിഭൂതി ശ്രവസി താളിദളം വഹതി യാളീകശോഭിതിലകം 

സാളികരോതു മമ കാളി മനഃ സ്വപദനാളികസേവയവിധെൌ. ൩ 
യാതൊരു ദേവി ഞളിമാരോടുടകൂടി, സ്വതനുചിനെ ലാളിക്ക ശിലത്തോടുകൂടി 

യ കദാബധാടി കളില് കളിക്കുന്നു വോ, സം സാരസപ്പ്രിബിക്ക നകലിയായും അസിയവ 
ണ്ണുമായ (കൂള് എന്ന) അംഗവിധശഷഴണ ത്തോടുകൂട് യ ളായും ചര പാംസുക്കളായ 
(ആശുയിച്ചിരിക്കന്ന) മുന'ഗണങ്ങ ളോടുകൂടി മ വള യു രിക്കുന്നു വോ, വാളീ എന്ന 
ആഭരണം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ര ൨ണങ്ങളില് താളിതളങ്ങളെ ൨ ഹിക്കുന്നു?വാ, യാതെ രു 
ദേധി ഫാലത്തില് ശോഭിക്കുന്ന തി. കരത്താടു കൂടിയിരിക്കുന്നു വേം, ആ കാളി ഏക൯റമ 
നൃസ്ലിനെ സ്വപദപത്മങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്നായിട്ട സഖിക ധിക്കേണമമേ. (വണ്ടാക്കി 
പീക്കണമെന്നുള്ള അത്ഥത്തെക്കാഠം 22ല് പി പരിച്ചുതി യാണു് പ്രാബല്യം കാണുന്നതു. 
ബാല്ലാമൃതാംശുനിഭഫാലാ മനാഗരുണചേലാ സിതംബഫലകേ 

[ഴി] കോലാഹലക്ഷപിതകാലാമരാരികലകിലാലശോഷബരവിഃ 
സ്ഥ്ലലാ കുചേ ജലദനിലാ കചേ കലിതലിലാ കദംബവീപിധേ 
ശൂലായുധപ്രണതിശിലാ വിഭാതു ഹൃദി ശൈലാധിരാജരനയാ, ര" 



൧൨൨ സ്വര ൧ മാലാ 

ബാലചന്ദ്ര ത ല്യമ,യ നെററി 2യാടുകൂടിയു൦, ഈഷദ്രക്തവന്സ്റുമ:യ ചേലയെ ഉ.ട 

ത്തി ട്ട ന്ത ബ ത്താടുകൂട'യുഃ, ദകാലഹലാമാത്രത്താല് കാലര്നകൂകൂടി ക്ഷയിപ്പിച്ചു, 

അമരാറികലമാകുന്ന ജലത്തെ ശോഷ് പ്പിക്കു വാന് രവിയായും, കുലത്തില് സ്ഥ്ലയായും 

കചത്തില് ന്വലലമായും കദംബവനത്തില് ക്രിധിഥടന്നവളായും, ശിഖപ്രണതിശീലയാ 

യുമ ഗിക്കുന്ന കശൈംജ എന്റ ഹൃദയത്തില് പ്രകാഷിഃക്കണമെ. 

കം ബാവതിവ സവിഡംബാ ഗളേന നവതുംലോഭവിണസവിധാ 

ബിംബാധരാ വീനതശംബായുധാദിനികുരുംബാ കദംബവിപിനേ 

അംബൊ കുരംഗമദജംബാളരോചിരവലംബാജകാ ഭിശതു മേ 

ശം ബാഫ്ുലേയശശീബിംബാഭിരാമമുഖസംബാധിത സ നഭരാ. ൫ 

ഗള. കൊണ്ടു ശംഖത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവളായും, ചുരക്ക തുല്യമായ വിണ 

റില് വെച ടം ബി ാ ല് ി യെ മടയില് ഖെച്ചിരക്കുന്ന വളായും, ബ'ംബാധരയായും, കദാബവപത്തില് വസിക്ക 

ന്നചളധയും, ധന്ദിദേന്ന വജ ഡയുധാദി ദേവസമൃഹതത്തോടുകൂടിയവളായും, കസതൂധി 

ശോഭി ക്കുന്നതും അ .൦ംബികകന്നതുമായ അളുകമോടുപ്ടിയവ൨ള യും സൃബ്രഹ്മണ്പന്െറ 

ല നൂമുല്യമുഖത്താത പ.ന. ഒം യ്യൂപ്പൂടുന്ന സൂനങ്ങ ളു ടുകൂടവളായുമുള്ള അംബാ എ 

നക്ക മംഗള ത്തെഖ്ചെ;യുത മ. 

ദാസായമാനസുമഹാസാ കദംബവനവാസാ കുസുംഭസുമനോ. 

വാസാ വിപഞ്ചികൃതരാസാഭി ,തമധുമാസാരയിന്ദമമധുരാ 

കാസാര സൂവതതിഭാസാഭിരാമതനുരാസാരശിതകീരണാ 

നാസാമണീപ്രവരഭാസാ ശിവാ തിമിരമാസാഭയേടൂപരതിം. ന്ത 

പഷ്കുങ്ങളുടെ മന്ദഹാസരെത ജപിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ദഹാസമുള്ളവളും, കദബേവന 

ത്തില് വസിക്കുന്ന വളം, കുസു ഭപൃഷുതുല്യമായ വസൂത്തോടുകൂടീയവളും, വ്'ണവായിക്കു 

ന്നവള.ം, ൨സന്തമത്തെ പരിഭിക്കുന്ന വള, അരചിന്ദമകാമളയും, പത്മസമൃഹത്തി 

ഷെ കാത്തികകാണ്ടു മര്സനാഹര .ന്൯വും, അസാരധീതകിരണ.യും ആയിരിക്കുന്ന ശവ 

നാസാമണി പഭകൊണ്ട ഡിമിരതെം എള ?യണമെ. 

൯ൃകാകരേ വപുഷി കകാളര :- പുഷി കകാദിപക്ഷിയിഷയേ 0. 
ത്വം കാമനാമയസി കീം കാരണം ഹൃദയ പകാരി മേഹി ഗിരിജാം 

ശകാശിപാനിശിതടകായമാനപദസംകാശമാനസുമനോ 

ത്ധംകാരിദൃുംഗതതിമകാനുപേതശ . "9: വഴ്രകമലാം. ൭ 

കങ്കാളം രക്തം മുതലായവയെകക്കെ.ണ്ടു വൃുഷ്ടമ:യും കുങ്കാദി പക്ഷികറഠാക്കു ഭക്ഷ 

ണമായുഠം അനകഠാഗങ്ങാംക്കു വളുധുനിചമായു മുള്ള മദഹത്തില് ഹേ! ഹൃദയമെ ന। 

പാമിക്കുന്നതു എന്തു കാരണം? ശങ്ക ശിചക്കു ഉ ളിയാഷിത്തിന്വട്ടുള്ള പദ്തിരത 

ഭിച്ചിിക്കുന്ന പു] ജക ത്ധംകാരിയായ ഭൂ ഗത വി യോടുച്ഛടിയവളും, അങ്കമില്ലാത്ത 

ചന്ദ്രമനാട തുല്യമായ വക്ര്രര്ത്ത ടുകൂടിയവള.ം, പാപത്തിന്നു ശ്ര വുമായിരിമ്നന ഗീ 

രിജയെ മ്മഗ്രയിച്ചാലു ൽ 



ശിപാ ്യതൃഷ്യോത്തരശതം ൧൨൩ 

ജുംഭാരികുംഭി പപഥുകംഭാപഹാസിക്ചസംഭാവയഹാരലതികാ 

രംഭാകരി നകര ഡംഭാപഹോരുഗതിഡിംഭാനുരഞ്ജിതപദാ 
ശംഭാവുദാരപരിരംഭാംകുരോല്പുളക ഡംഭാനുരാഗപിശുനാ 
ശംഭാസുരാഭരണ ൧ുംഭാ സദാ ദിശതു സുംഭാ സുരപ്രഫരണാ. ൮ 

ഐരാവതത്തിഒന്െറ കുംഭത്തെ അപഹസിക്കുന്ന കുചകുംഭങ്ങളില് സാംഭാധ്വ്യങ്ങ 
ഉയ ഹാരങ്ങധളാടുകൂടിയവളു.ം, രംഭയുടേഷയ കരിന്ദ്രകത്തിമന്ഠയും ഡംഭടത്തെക്കളയുൂ 
ന്ന ഉരുക്കളുടെ ഗതിഡ'ംഭങ്ങളാല് (മന്ദഗമനങ്ങളാല്) അന്ുരഞ്ജി 2 പദയും ശദഭൂവി 
ന്െറ ഉദാരപരിരംഭത്താല് അങ്കരിച്ചിട്ടള്ള പള കരത്താടുകൂടിയവള.ം, ഡംഭാനുരാഗഭാവ 
ത്തില് സമത്ഥയയം, ഭാസുരാഭരണങ്ങളെ. അനിഞ്ഞവളം, സുംഭാസുരനെ ഹനിച്ചവളു.മാ 
യ ദേവി എപ്പോഴും മംഗള ഒര.ച്ചെ ഃയണ :മ. 

ദാക്ഷായണിദനുജശിക്ഷാവിധൌ വികൃതദീക്ഷാ മരോഹരഥണാ 
ഭിക്ഷാളിനോ നടനവിക്ഷാവിനോദമുഖിദക്ഷാഭധരപ്രഹരണാ 
വീക്ഷാം വിധേഹി മയി ദക്ഷാ സ്വകീയജുയപക്ഷാ വിപക്ഷവിമുഖി 
യക്ഷേശസേവിതമയിരാക്ഷേപശ 'ഫിജയല ദച്ല് ഠവധാനകലനാ. ന് 

അ സുരശിക്ഷ യിങ്കല് മീക്ഷിച്ചിര ക്കുന്ന ൨ ളം മദനാഹങ്ങളായ ഗൃണങ്ങളുള്ള വ 
ളും, ശിവവന്െറ നൃത്തത്തെ ദശിച്ചു വിനാദിക്കുന്ന വളം, ദക്ഷാദ്ധവരഹന്ത്ര് ഡും, യക്ഷേ 
ശസേവിതയായി നിറാമക്ഷപിശക്തിയായിരിക്കുന്ന ജയലക്ഷ്കരിയെ (ഭ ക്തന്മാ ക്റെഭകാ 
ടുന്ന വും, സ്വകിയജനപക്ഷ പാതമുള്ളവളും, വിപക്ഷജവങ്ങളില് വിമുഖിയുംം ദ 
ക്ഷഡ്യമായുള്ള ദാക്ഷായണി എന്നിൽ കടാക്ഷി മക്കണ൪മ. 

സ | പ്" ഇ മി ശ്രി കാളിദാ സകൃതനവരത്നതമഞ്ജുര സംപൃമ്സ് സം 

രീച്ച. ശ്രീ പാര വത്യ്യഷ്ടോത്തരശതം. 

മഹേശ്വരി മഹാദവി മഹേശ്ചരവിമോ-ധിപി 
മഹാപ്രഭാ മഹാമായാ മഹാ സുരനിഷ്ടദനീ. ൧ 
ഉമാ കുമാരജനനി ഹിമാചലതത്ൃഭവാ 
ഭവാനി ഭാവനാ ഗമ്യാ ഭവപാശവിമോചിയി. ൨ 
ശിവാ ഭവാകനിലയാ മൃഗാകസദശാനയാ 
അപങക്കാ ശകരീി ശാന്താ റ്ൃദയാന്തപ്രകാശിയി. ൩ 
വീജയാ 3ര്ജ്ജയാമേയാ ജയദാ ജഗദീശ്വരി 

. ആയ്യാ പരാപരമയി ത്രിപൃയരാ പരമേശ്ചരീ. ര? 
കാത്യായനി ഹൈമവതി ശാംഭവി സുംഭമദിഫീ 
ശാകംഭരി കലാകാളി ഭൈരവ] ഭയഹാരിണി. ൫ 



൧ഠ൪7 സ്തുവരത്സ മാലാ 

നാരായണി പ്രാണമയി ശവാണി സവമംഗളാ 

അരുണാ ഭൂൂരികരുണാ ശരണാഗതവത്സലാ. 

ഹരിണാകുകലാട്ടുഷാ ഹരിണാക്ഷി ഹരപ്രിയാ 

ഭക്തപ്രിയാ ഭഗവതി സുദയാ ദനുജാദയാ. 

പകജാക്ഷസമാരാധ്യാ പകജാക്ഷസഹോദര! 

കികരിട്ടുതഗീറ്ഠണാ പകജാട സ്ത്രാത്അവേക്ഷണാ. 

ഡ്രീകാരീ ശബരിതാരാ മാതംഗി മംഗലപ്രദാ 
അംഗികൃതഹരാഭ്ധാംഗാ ശൃംഗാരശരണാനനാ. 

ശൃംഗാരനായികാബാലാ ജയാ സിംഹാസമനേശ്വരി 
കാമേശ്വരി ച കല്യാണി സന്ദര! സുരദേധിതാ. 

ചക്രേശ്വരി മധുമതി പാവതീ പത്മലോചനാ 

വൃ 

ന് 

൧ഠ 

കോദഗ്ഡിനി കുണ്ഡലിനി ചാമുണ്ഡാ ച ബ്ഡീകാംബികാ. ൧൧ 

ചക്വികാ ഗിരിജാ ദു സമ്ശസ്ഥിതൃയന്തകാരിണി। 

സുഭഗാ ലളിതാഗൌരി മാതാമണി ഗൃഹേശ്വരി. 

ലോകേശ്വരി മഹാരാഞ്ഞി മാലിനി മേനകാത്മജാ 

രുദ്രാണി ശക്കരി ശമ്മദായിനി സവസാക്ഷിണി. 
[ഴി 

ശ്രീവിദ്യാ ശ്രീകരി ശ റീഷ്ക്യോഡശി ശ്രിദി പൂജിതാ 

വാഗ്വാദിനീി വിന്ദഗൃഹാ ഭവസകടഹാരണി . 

കരപകംജസം സശപ്രധൂത ൩രശാസനാ 

പാദപല്ലവനി രീ ഷ്യ മഹിഷാസുര വീ ഹാ. 
2 ക് 

തരുണാക്ംസഫസ്രാഭതനു മൂച്ഛായാവിജയംഭണാ 

വദനാമോദബി ദാമയദളീപാളിനിഭാജകാ. 

നവകുകുമകസ് രുരി രിലകാലംകൃതാളികാ 

അ ധരാരുണിമാര തമ ൦. ഠശോഭീതനാസികാ. 

കനല്കപോലയുഗളപ്രരിബിംബിതക ണ്ഥലാ 

തമ$പ്രവാഹപ്രതിമചികര ഭ്രാജിദിങ് മുഖാ. 

ഇ ദമഷ്ലോത്തരശതം പാ വത്യാ സ്പവകാമദം 

സവസമ്പല്പ്രദം  മൃഷ്ടം സവസൌഭാഗയ പുഷ്ഠിദം. 

സവറിദ്യാപ്രദം സര്്പുരുഷാ ത്ലപ്രദം പരം 
റ് 

രഹസ്ൃമിദമുല്കൃഷ്ടം ന മിമാംസമീത സത, 

ല്ി 

൧൬ 

൧൭ 

൧൮ 

൨൨ 



രാജരാജേശ്വരി മാതൃകാമന്തരസൂവപ്രാരം8$ ൧൦0൫ 

യ$ പഠേല് പരയാഭ മത്വാ സന്ധ്യാകാലേ സമാഹിതേ 

സ്തരന്നപി മഹാദേവം പാവതിസഹീിതം ശിവം. ൨.൧ 

സഭ കതാത്ര മഹാഭോഗാന് ശീവലോകേ മഹീയതേ. 

ഇതി പാവിത്യഷ്യാത്തരശതം സസ്ൃൃള്ല്ും 

രന്, രാജരാജേശ പരിമാതൃകാമന്ത്രസുവപ്പാരംഭഃ 

ക ൭ 4 തൂ ൮൨ തു 

റ 

ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്ദുതപ്പണപരാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരിം. ൧ 

ഏകാരാദിസമ സൂവ്സ്റുവിചിധാകാരൈക ചിദൃപീണിം 

ചൈതമ്യയാത്മകചക്രരാജനിലയാം ച ന്പാന്തസഞ്ചാരിണിം 

ഭാവാഭാവധിഭാവീനിം ഭവപരാം സത്ഭക്തിചിന്താമണിം 

ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്മുതപ്യണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൨ 

ഈഹാധി ദ%പരയോഗിമ്ദുന്ദവീഭിതാം സ്വാനന്മട്താം പരാം 

പശ്യത്തിം തനുമ ദ്ധ്യമാം വിലസിനിം ശ്രിവൈഖരി തൂപിണിം 
ആ ത്മാനാത്മവിചാരിണിം വിവരഗാംവിദ്യാം രരിബിജാത്മികാം 

ശ്രിചക്രപ്രിയബിദ്ദുതപ്പുണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൩ 

ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യനിരിക്ഷണാം നിരുപമാം രുദ്രാക്ഷമാലാധരാം 
€ 

തരൃക്ഷാര്ധാക്ൃതിദക്ഷവംശകലികാം ദീഘാക്ഷിദിഷസ്വരാം 
ദദ്രാം ഭദുവരപ്രദാം ഭഗവതിം ഭദ്ദേശ്വരിം മുടിണിം 
ശ്രിചക്രപ്രീയബീന്ദുതറ്റ്യുണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ര? 

ഡ്രീം ബിജാഗതനാദബിദുഭരിതാമോകാരനാദാത്മികാം 

ഛ്മാനന്ദഘനോദഭദിം ഗുണവതിം ജഞതോനേശ്വരിം ഞ്ഞാഠാദാം 

ഇ ച്ലാത്താകൃതിനിം മഹിം ഗതവ്യിം ഗന്ധവ്യസംസേവിതാം 

ശ്രീചക്രപ്രിയബിന്ദുതദ്്യുണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം ൫ 

ഹര്ഷോന്മത്ത സുവ ന്റ്റപാത്ൂഭരിതാം പിഠോന്നതാഘുണ്ഠിതാം രന ന്ന 

ഹുംകാരപ്രിയശബ്ദുജാലനിരതാം സാരസ്വതോല്ലാസിനിം 
സാരാസാരവിചാരചാരുചതുരാം വമ്്റ്റാ ശരമാകാരിണീിം 

ി ഴി] ശ്രിചക്രപ്രിയബിഷുതപ്പ്ണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൬ 
14, 



൧൬ ണ് സൂവരത്തമാലാ 

സദ്യേശാംഗവിഹാരിണിം സകരുണാം സന്നാദിനിം നാടിനിം 
സംയോഗപ്രിയതരൂപിണീം പ്രീയവതിീം പ്രീതാം പ്രതാപോന്നതാം 
സ്യാന്തശ്ശൂതിശാലിനിം ശിവതതൂസന്ദിപിനിം ദിപിനിം 

ശ്രിചക്രപ്രിയഖിന്ദുതപ്വബപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൭ 
കമ്മാകമ്മവിവര്ജ്ജിതാം കളവതിം കുമ്മപ്രദാം കൌളിനിം 
കാരുണ്യ്യാംബുധി സവകാമനിരതാം സിന്ധുപ്രിയോല്ലാസിനിം. 
പഞ്ചബ്രഹ്മസനാതനാസനഗതാം ഗേയാം സുയോഗാന്ഥിതാം 
ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്ദ തപ്പ്ുണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൮ 

ഫസ്മ്ൃ)തകംഭനിഭസ്മനദ്വിതയത3 പിരോന്നതാദാനതാം 

ഹാരാദ്യാഭരണാം സുരേ ന്ൂവീനുതാം ശൃംഗാരപി ഠാലയാം 
യോന്മ്യാകാരകയോനിമുിതകരാം നിത്യാം നവാള്സ്്റാത്മികാം 

ശ്രീചക്രപ്രിയബിന്ദു തദ്പ്വണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ന് 

ലക്ഷ്മരിലക്ഷണപൂട്റുഭ തവരദാം ലിലാവിനോദസ്ഥിതാം 
ലാക്ഷാരഞ്ജിതപാദപത്മയുഗളാം ബ്രഹ്മേനദ്രസംസേയിതാം 
ലൊകാലോകിതലോകകാമജനനിം ലോകാശ്രയാകുസ്ഥിതാം 
ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്ദുതപ്പ്യണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ഥാ 
്രികാരാ ശ്രിതശങ്കരപ്രിയതനും ശ്രിയോഗപിദാശ്വരീം 
മാംഗല്യായുതപകജാഭനയനാം മാംഗലുൃസിദ്ധിപ്രദാം 
കാരുണ്ടയേന വിശേഷിതാംഗസുമഹാലാവണുസംശോഭിതാം 
ശ്രിചക്രപ്രിഷബിന്ദുതപ്പുണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൧൧ 

സവങ്ഞാനകളാവതിം സകരുണാം സദ്വേശ്വരിം സദ്യൃഗാം 
സത്യയാം സവ്യമയിം സഹഫസ്രദളജാം സത്ത്വാങ്ല്റ്റവോപസ്ഥിതാം 

സംഗാസംഗവിവര്ജ്ജിതാം സുഖകരിം ബാലാക്കകോടിപ്രഭാം 

ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്മുതറ്ണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം ൧൨ 

കാദിക്ഷാന്തസുവള്സ്റൂബിന്ദുസുതനും സ വാംഗസംശോഭിതാം 
നാനാവണ്ണവിചിതരചിതൂചരിതാം ചാതുയയചിന്താമണിം 

ചിത്രാനന്ദവിധായീനിം സുചപലാം കൂടത്രയാകാരിണിം 
ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്ദുതപ്പുണപരാം ശ്രി രാജരാജേശ്വരിം. ൧൩ 

ലക്ഷിശാനവിധി നച ന്ൂമകടാദ്ൃഷ്ടാംഗപി ാശ്രിതാം 

സൂദ്യുന്ദ്വഗ്നിമയൈകപി നിലയാം ത്രി ഡ്ഥാം ത്രികോണേശ്വരിം 

ഗോപ് തരീം ഗദ്യനിഗ ദ്യീതാം ഗഗന൯ഗാം ഗംഗാഗണേശപ്രിയാം 
ി [0 6 

ശ്രിചക്രപ്രിയബിന്ദുതപ്പ്യണപരാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരിം. ൧൪ 



ത്രീപുരാഷ്ടകം ൧൧൭ 

ഡ്രിംകൂടത്രയരൂപിണിം സമയിനിം സംസാരിണിം ഹംസീനിം 

വാമാചാരപരായണിം സുകലജാം ബിീജാവതിം മുദ്രിണിം 

കാമാക്ഷിം കരുണാര്ദ്ൂചിത്തസഹിതാംശ്രീം ശ്രിര്രിമൂര്ത്യംബികാം 

ശ്രീചക്രപ്രിയബിന്ദുതല്]ണപരാം ശ്രിരാജരാജേശ്വരിം. ൧൫ 

യാ വിദ്യാ ശിചകേശവാടിജനനി യാ ലൈ ജഗന്മോഹിനി 

യാ ബ്ഹ്മാദിപിപിലികാന്തജഗദായന്ദൈകസന്ദായിനി 

യാ പഞ്ചപ്രണവദ്ധിരേഫനളിനി യാ ചിത് കളാമാലിനി 

സാ പായാല് പരദേവതാ ഭഗവതി ശ്രീരാജരാജേശ്വരിം ൧൬ 

ഇരി ശ്രി മാതൃകാമന്ത്രസുധസ്സറു വുദ്ല്ുഃ. 

__ടാര്ടോക- 

'൭൦. ത്രിപുരാഷ്ടക. 

കംബവനചാരണിം മുനികദംബകാദംബിനിം 
നിതംബജിതട്ടുധരാം സുരധിതംബിനിസേവിതാം 

നവാം ബ്യരുചിലോച നാമഭിനവാംബുദശ്യാമളാം 

ര്രിലോചനകുഡുംബിധിം ത്രിപുരസുന്ദരിമാശ്രയേ. ൧ 

ക സ്പി൯ര്തോട്ടത്തില് സഞ്ചിരിക്കുന്നവടു.ം മുനിസംഘങ്ങളോടുകൂടിയവളു.ംപവ്വ 

തമൃത്തക്കാഉം ശോഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിതംബപ്രദദശത്തോടുകൂടിയവളും ദേവ സ്റിസേധിത 

യും മനോഫരാക്ഷിയും നില മേഘ വമ്ല്റുയുമായിരിക്കുന്ന ത്രിപുരസുന്ദരിയേ ഞാന് ഞു 

ശ്രയിക്കുന്നു. 

കദംബവനവാസിനിം കനകവല്ലകിധാരിണിം 

മഹാദ്ഥമണിഹാരിണിം മുഖസ്മുല്പസദ്വാരുണിം 

ദയാലിഭവകാരിണിം വീശദലോചനിം കാരണിം 

രിലോചനകഡുംബിനിം ത്രിപുരസുന്ദരിമാശ്രയേ. ൨ 

കദം ബവനവാസിനിയായും സ്വന്ണുവിണയെ ശരിച്ചിരിക്കുന്നവളും ദിവ്യരത്തി 

മാല്യധാരി ണിയും മദിരാമോദമുഖിയും കാരുണ്ബംകൊണ്ട ധിഭവങ്ങളെ. ചെയ്യുന്ന വമൂം 

മനോഹരാക്ഷിയുഃ കാരണിയുമായിരിക്കന്ന ത്രിപുരംംംംംം ടം 

കദംബവനശാലയാ ക്ുചഭരോല്ലസന്മാലയാ 

കുചോപമിതശൈലയാ ഗുരുകൃപാലസദ്വേലയാ 

മദാരുണകപോലയാ മധുരഗിതവാചാലയാ 

ം കയാപി ഘനനിലയാ കവചിതാ വയം ലിലയാ. ൩. 

കടമ്പിന് തോട്ടത്തില് വസിച്ചും മാലകൊട്ടെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുലത്തടത്തേ 
] 

റ 
കൂട! യും പവ്ൃതസൂനിയും കലപാചുട്റ്റുയും ലൂഫരികൊണ്ട തുടുത്ത കവവിരാത്തടത്തോടും സംഗി 



൧ഠ൮ സ്വരത്നമാലാ 

തവൈഉഷ്യാത്താടും കൂടിയ അനിവചനിയയായ ചീലയാല് നാ൦ കഖചിതന്മാരായ!ര 
ക്കുന്നു, 

കദംബവനമദ്ധ്യഗാം കനകമണ്ഡപോപസ്ഥിതാം 
ഷഡുംബുരുഹവാസിനിം സതതസിദ്ധസൌദാമീധനിം 
വിഡംബിതജപാരുചിം വികചച ന൯ചുഡാമണീിം 
ത്രിലോചനകഡുംബിയിം ത്രിപുര സുന്ദരിമാ ശ്രയേ. ര" 

കദംബാടവി മദ്ധ്യ ഗയും സ്വണ്ണുമണ്ഡപത്തില് ഇരിക്കുന്ന വളം പത്ഥഷഠാക്കവാ 
സിനിയും സി്മന്മാരില് പ്രകാ ിക്കുന്നവളൂം ജപാപുഡ്റുശോഭിതയും പൂട്ന്റചന്്രധാഥി 

ണാ 

ണിയും പരമേശ്വരകുഡുംബിനിയും ആയ ത്രിപുരസുന്ദരിയേ ഞാന് ആശ്രയിക്കുന്നു. 

കുചാഞ്ചിതവിപഞ്ചികാം കുടിലകുന്തളാലംകൃതാം 
കുശേശയദിവേശിനിം കുടിലചിത്തവിദ്വേഷിണിം 
മദാരുണവിലോചനാം മനസിജാരിസംമോഹിനിം 
മതംഗകലകന്യകാം മധുരഭാഷിണിമാ ശരയേ. ൫) 

വ।ണാസാന്നിദ്ധ്ൃംകൊണ്ടു ശോഭിച്ച രിക്കുന്ന സൂനത്തോടുകൂടിയ ൨ ളം പത്മവാ 

സിനിയും ദഷ്ടമദവഷിണിയും ലഹരി കൊണ്ടു രക്താക്ഷിയും ശംഭൂവിനെ മോഷഫിപ്പിക്കു 
ന്നവളട.ം മധുരഭാഷിണിയുമായിരിക്കന്ന മതംഗപുത്രിമയ ഞാന് ആശ്രയിക്കുന്നു, 

സ്മൂരേല് പ്രഥമപുഷ്ണ്ിണിം രധിരബിദുശോണാംബരാം 
ഗൃഹിതമധുചാത്രികാം മദവിഘൃന്ണ്ണനേത്രാഞ്ചലാം 

ഘനസൂനഭരോന്നതാം ഗജിതചുളികാം ശ്യാമളാം 

ര്രിലോചനകുടുംബനിം ത്രിപുര സുന്ദരിമന്വഹം. ൬ 

നൂതനട്ടതുത്വത്തെ പ്രാപിച്ചും രക്തവിന്ദുക്കളാലടയാളപ്പെട്ട വസ്ധുത്തോടും മ 

ദ്യപാ ത്ത്താടും ലഹധികൊണ്ടു തിക്യ്യൂമായ നേത്രമ്തോടും ഗളൂിതമായിരിക്കെന്ന മുളിക 

യോടും കൂടിയ ശിവകുടുംബിനിയായ ത്രിചുരസുന്ദരിയേ എപ്പ്യോഴും സ്തൂരിക്കണം. 

സകുമ്കമമവിലേപനാമളകചുംബികസ് രൂരികാം 

സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം 

അശേഷമനമോഫിനിമരുണമാലുഭൂഷാംബരാം 

ജപാകു സുമഭാസുരാം ജപവിധൊൌ സ്കൂരേദംബികാം. 9) 

കമപ്പൊട്ടോടും അളകത്തില് കസ് മൂരിയോടും മന്ദഹാസേക്ഷണത്തോട്ടം ബാ 

നോദികളോടും കൂടിയവളായി ജഗ ന്മോഹിവിയായി രക്തമാലാവനസ്ദ്ൂട്ടഷിതയായി ജ 

പാകുസുമശോഭിതയായി രിക്കുന്ന അംബികയെ ജപവിധിയിരു സ്ക്രിക്കണംം 

പുരന്ദരപുര ന്ധികാചികുരബന്ധസൈരശഗ്ധികാം 
ഠ 1 

പിതാമഹപതിവ്രതാപടുപടിരചച്ചാരതാം 

മുകുന്ദരമണിമണിലസദലംക്രിയാകാരിണിം 

ഭജാമി ദുവനാംബികാം സുരധധൂടികാചേടികാം, 



ശിതലാഷ്ടക്പ്രാരംഭഃ ൧൧൯ 

ചികരബന്ധമ്മില്ല് സൈ ന്ധ കയായിത്തിന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്ാണിയോടുകൂടി 

യും വസ്തങ്ങളുടെ കായ്യുവിചാഠണചെയ്യുന്ന സര സ്വയിമയാടടകൂടിയ്യാ, രത്നാദ്രണങ്ങളെ. 

ക്കൊണ്ട് അചംകുരിക്കു ന കമ്മത്തില് ലഷ്ലീധദവി യോടുകൂടിയും ഇങ്ങിനെ ദേധസ്സറിക 

മാകുന്ന ദാസിമാദരാടുക്ടിയ ദൃുവനാംജബകയെ ഞാന് ഭഖിഥഒന്നും 

നി നൃണ ത്ര'പുരാഷ്ടകം സ: നടെ 

൫൧. ശിതലാഷകപ്പാരംഭഃ, 

അസു ശ്രിശിതലാസ്യോത്ൂസ്) മഹാദേവ 
ജുഷിഃ_. അനുഷ് ടൂപ - ൪ന്ദ3_ ശിതളാദേവതാ 

ലദഷ്ടിബിജും ഭവാനി ശദതിഃ സവ്വവി_ 

സ്റ്്റോടകന്മിവ്ൃത്തയേ ജപേവിനിയോഗഃ. ഥ 

ഈശ്വര ഉവാഥം 

വന്ദേഹം ശിതലാദേവിം രാസഭസ്മാം ദീഗംബരാം 

മാജ്ജനികലശോപേതാം ശുപ്പാലം കൂതമസ്മുകാം. ൨ 

ശീതളേ ശിതകളശേചേതി യോ ബ്ൃയാദാഹപി ഡിതഃ 

വിഡ്കോടകഭയം ഘോരം ക്ഷിപ്പം തസ്യ പ്രണ കൃതി. ്ി 

യസ്സ്യാമുദകമദ്യോ തൂ ഖ്രത്പാ പൂ ജയതേ നര 

വിസ്ോടകഭയം ഘോരം ഗൃഹേ തസ ന ജായതേ, രം 

ശിതകേ ജ്വരദ ശ്ധസ്യ പൂതിഥ ഡയുതസു ച 

പ്രണഷ്ടച ദൃഷഃ പുംസ സ്മ്വാമാഹുര ജവനൌഷധം. ൫ 

ശീതളേ തനുജാന്കോഗാന്നൃണാം ഹരസി മൂസ്സ ജാന് 

വിസ്റ്റോടകവിലി ്ാനാം ത്വമേകാമൂതവഷിണി. 
൬ 

ഗളഗ ണ്ഡഗഫഹാരോഗാ യേ ൧6൮ രാരുണാദ്ണാം 

ത്വം ഘ്വിധ്യാനമാഗ്ലേണ ശിതളേ യാന്തി സംഷയം. വ 

ന മന്തം നൌഷധം തസ്യ പാപരോഗസ്പയ വിദതേ 
ല് ലം ഠ് ഡി 

ത്വാമേകാം ശിതളേ ധാത്രീനായ്യാം പശ്യാമി ഭേവതംം ട്, 7 ? ൮൮ 

മുണാളതത്തരസദുശിം നാഭിഹ്ൃദ്മ )സംസ്ഥിതാം 
നം 

യസ്ധ്വാം സഞ്ചിന്തയേട്ടേഖി! തസ മൂതുന്ന ജായതേ വി 

അഷ്ടകം ശിതളാദേധ്യാ യോ ൯൪8 പ്രപഠേത്സദാ 
ചി 

വിസ്റ്്ോടകഭയം ഘോരം ഗ്ലഫേ തസ്ത) വ ജായതേ 
യി ഫൂ) ര് 1] ൧ 

ശ്രോതവ്യം പഠിതവ്ൃയഞ്ച ശ്രധാഭ തിസമന്ധിത്യഃ 



ഫാ സൂവരത്നമഘാ 

ഉ.പസ്ഗ്ലൂ വിനാശായ പരം സ്വസൂയയനം മഹല്. ൧൧ 

ശീതളേ ത്വം ജഗന്മാതാ ശിതളേ ത്വം ജഗല്ലിതാ 
ശിതളേ ത്വം ജഗഭ്ധാത്രി ശീതളായൈ സമോനമഃ. ൧൨. 

രാസഭോ ഗദുഭശ്ചൈവ ഖരോ വൈശാഖനന്ദന$ 

ശിതളാവാഹധശ്തൈവ ദുവാകന്ദനികൃന്തനഃ. ൧൩. 

ഏതാനി വരനാമാനി ശിതളാഗ്രേ തു യഃ പഠേല് 
തസ്യ ഗേഹേ ശിശുൂനാഞ്ച ശിതളാരുങ്് ൩ ജായതേ. ൧൪" 

ശിതളാഷ്ടകമേവേദം ൯ ദേയം യസു കമ്പു ചില് 

ദാതവ്യം ച സദാ തസ്ത്ലൈ ശ്രുഭധാഭ മ്തിയുതായ വൈ. ൧൫ 

ഇതി ശ്രീസ്ത്രാന്ദപുരാണേ ധതളാഷ്ടകസ്മോത്രം സനുണ്ണം. 

മേല്ചിവരിച്ചു ശിതമാഷ്ടകം നിത മായി ഭക്തിപൃവം പാരായണം ചെയ്യുന്ന 
തായാന് കന്റാമാലാ മുതലായ അനേക ക്ഷുദ്രമരാഗങ്ങളു.ം പ്രത്യേകിച്ച വസൂരിയും ആ 

ഗൃഹത്തില് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നയല്ല. ബാലന്മാക്മണ്ടാകുന്ന കരപ്പുന് മുതലായ വിസ്റ്റോട രോ 

ഗങ്ങളു.ം തത്സാബന്ധമായ ഉ.ദ്റ്യദാഫങ്ങളു.ം ശ്രവണോച്ചാരണമാത്രയില്തന്നെ ഉപശ 

മിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഈദീധ്യസ്യോത്രത്തെ ഭക്തിശ്രദ്ധഹിനന്മാക്ട്' ഒരിക്കലും ഉപദേ 

ശിക്കയുമരുതു്. 
ശ്രീശിതളാദെല്വ്യ നമഃ 

അ ാട്ക്ടംം. തപ്ത 

൫൨. മീനാക്ഷീസ്യോത്ര പ്പാരംഭഃ. 

ശ്രിവിദ്യേ! ഗിചലാമഭാഗനിലയേ! ശ്രിരാജരാജാല്ലിതേ 

ശ്രി നാഥാദിഥരുസ്വരൂപവഖിഭവേ! ചിന്താമണിപിഠികേ! 

ശ്രിവാണിഗിരിജാന്ദതാം ഘ്വികമലേ: ശിശാംഭവീ! ശ്രിശീവേ! 

മഭ്ധ്യാഫോ! മലയാ ്ാജാധിപസുതേ! മാം പാഹി മിനാംബികേ. ൧ 

ശ്രീവി ദ്യയായി ചരമശിവചാമാഠഗയായി ശ്രിരാജരാജാല്ലീതയായി ഗുരുസ്വരൂ 

പിണിയായി പിത്താമണീിനിലയയായി സരസ്വതിപാവിതികളാല് സൂതപദയായി 

പാണ്ഡ്വരാജപ്പയ്യിയായി ശാംഭവിയായിരിക്കുന്ന മീനാംബിക എന്നെ രക്ഷിശണെമേ, 

ചര്ക്രസ്ഥേ! ശചിനീി! ചരാചരജഗന്നാഥേ! ജഗല്പ്പൂജിതേ! 

ആത്താജിവരദേ! വരാഭയകരേ: വക്ഷോജഭാരാന്ധീതേ/ 

വിദ്യ! വേദകപാലമൌലിശുളികേ! വിദ്ദുല്ലതാവിഗ്രഹേ! 
ന 9 

| സ്ധാരസാര് ദഹദയേ! മാം പാഹി മീിനാംബികേ. ൨. 
മധ്വേ)! പുഴ്ണ്പസധ മര്, 

ശ്രിചക്രവാസിനിയുര് ഇന്രാണിയും ചോകനാഥയും പൃജിതയും .ഞത്താത്തിനാ 

ശിനിയുഃ കൈകളില് വരദായേങ്ങളോടുളൂടിയും വിദ്യാരൂപിണിയും വേദസാരഗുളിക 



മിനാക്ഷിസ്മോത്രം ര ൧൧ 

യും മിന്നല് പ്രദാശരീരിങണി മും അമു താര്ദ്രമനസ്സുമായ അല്ലയോ മിനായികെ എന്നെ 

രക്ഷിക്ക മം 

കോടിരാംഗദരത്നകണ്ഡലധരീ! കോട ണ്ഡബാണാഞ്ചിതേ 

കാകാകാരക്ചദ്വയോപരിലസല്പ്രാലംബഹാരാന്പിതേ! 

ശിഞ്മന്തൂപുരപാദസാരസമണിശ്രിപാദകാലംക്ൃതേ! 

മട്ടാരി$ജംഗഗാരുഡഖഗേ! മാം പാഹി മീനാംബികേ. ൩. 

സദ്യാംഗാലംകൃതമശാഭിത ശരീരിണിയായി ബാണപാപം കൊണ്ടാ ലക്രവാകതു 
ല്യമുലകളില് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാലകൊണ്ടം മരനാഥരി മാഡും ശബ്ദിക്കുന്ന ചിലനു മുത 

ലായതു കൊണ്ടാ പാദുകാകൊണ്ടാ രശോഭിമഒന്നവമായ! എന്െറ ദാരിദ്ര ചൃസവ്വിത്തിന്നു ഗ 

രുഡപകഷിയായുമിരി ക്കുന്ന അല്ലയോ മിനാംബിധക എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ 

ബഫ്മേശാച്ചുതഗീയമാനുചരിതേ! പ്രേതാസനാന്ത സ്ഥിതേ! 

പാശോദങ്കുശചാപബാണകലിതേ! ബാലേദമുചചഡാല്ഷ്വീതേ! 

ബാലേ! ബാലകുരംഗലോലനയയനേ! ബാലാക്കോല്ലുജ്പലേ: 

മുദ്ദാരാധിതദൈവതേ മുവി സുതേ! മാം പാഹി മീനാംബികേ! ര" 

ത്രിമൃത്തിസൂത്യയും ശിവസ്പഫപാത്രവും പാശാ്ു ശാദ്യടയാളത്തോടുളൂടിയവ 

ഭൂം ശിവപൃജിതയുട കന്യകയും മുഗാക്ഷിയ്യം അനേക സൂയുതേജേമയിയും മുദ്രാതന്ത്ര 

ത്താല് ആരാധിക്കപ്പടുന്ന വളയം മുനിസുതയുമായ അല്ലയോ മിനാംബികേ എന്നെ ര 

ക്ഷിക്കണാമ. 

$ 

ഗന്ധല്യാമരയക്ഷപന്നഗസുതേ ഗംഗാധരാലിംഗിതേ! 

ഗായത്രി ഗരുഡാസനേകമലജേ സുശ്യാമളേ സുസ്ഥിതേ! 
ഖാതിതേ! ഖലു ദാരുപാവകശിഖേ! ഖഭ്യോതകോട്യജ്വലേ! 

മന്ത്രാരാധിതദൈവതേ! മുനി സുതേ മാം പാഹി മീയാംബികേ! ൫ 

ദേധഗന്ധല്ലാദികളാകുന്ന പുത്ര ന്മാരോടുകൂടിയ വളം പരമേശവ്രാലിംഗ്്നയും 
ഗായത്രിരൂപിണിയും ഗരുഡഖാഹനിയും പത്മസാഭവയും ക്ൂഷ്യവഷ്ല്ുയും ഞകാശാതി। 
തയു ശോഭിതശിഖ്വഡും ദിച്ടിസ്വരൂപിണിയും മന്ത്രര്താൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന വും ത്ത 
യ അല്ലർയാ മിനാംബികേ എന്നെ രക്ഷിക്കണ മ. 

നാദേ! നാരദമന്തുരാദ്യവിനുതേ! നാദാന്തവാദാത്ഥികേ! 
പ്, ക 

നിരോ! നിലപതാകികേ! നിരുപമേ! വിവാരശുൂകോപമേ! 
കാന്തേ! കാമകലേ! കദംബനിലയേ! കാമേ കരാന്ത സ്ഥിതേ! 
മദ്ധിദ്യേ! മദഭിഷ്ടകല്പുലതികേ! മാം പാഫി മിനാംബികേ! ൬ 

ക നാദസ്വരൂപ്പിണിയായി നാരദാദിനുതയായി നാദാന്തനാദാത്മി കയായി നിത്യ ൽ യായി നിസ്മൂല്യയായി വരിനെല്ലിഒന് ശ്രുകത്താടു തല്യയായ। മ നോഹരിയായി കാമക 
ലയായി കദ;ബവാസിനിയായി ൫ ൭൧൭ വിദ്യയായും ആഗ്രഹകലപ്ല വല്ലി മായുമിരിക്കുന്ന 

അല്ലയോ മിനാംബികെ! എന്നെ രക്ഷിക്കണമമ. 



൧൧൨. സൂവരത്നമാലാ 

വിണാനാദനിമീലിതാഭ്ധനയനേ! വിസ്രസുകുളിഭരേ 
താംബൃലാരുണപല്ലവാധരയുതേ! താടകഹാരാന്വിതേ 
ശ്യാമേ! ച ന്രകളാവതംസകലിതേ കസ് തൂരികാപാലികേ 

ി പി .. ലി റ 

പുള്ലെ്റ! പുഷ്ണ്ടിണ്ടി; ബന്ധു തപവദനേ! മാം പാഫി മിനാംബികേ! ൭ 

വിണാനാദരസത്താരി അഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ധരനത്രത്താടും അഴ് ഞ്ഞ രീക്കുന്ന 

മുളി ഭരത്തോടും താബ്ദേലം കൊണ്ടു ലുവന്നറിക്കുന്ന അധരത്തോടും കന്റ്റുകണ്ണല ക്കാങ്ങ 

ളോടും കൂടിയവമായി ശ്വാമയായി ചന്ദ്രക്മചാധാരിണിയായി, കവിരംത്തടത്തില് ക 

സ്്നിര്യാടുകൂടിയ വളായി, പ്പസന്നയായി, പുഷ്റിണ യായി, പത്മമുഖ'യായ അല്ല 

യോ മിനാംബി2ക! എന്ന ക്ഷ് ക്കരണമേ. 

വി ബൃഹ്മമയി ചരാചരമയി ജ്യോരിമ്മയിവാദ് മയി 

വിത്യാനന്മ്മയി യിരഞ്ജനമയിതത്തവംമയിചിന്മയി 
റൂ ൭ ധ ൭ 0] തത്വാതതമയിപരാത് പരമയിമായാമയി ശിമയി 

ി $ 6 6 

സവ്ലയയൈശ്വയൂമയി സദാശീവമഡി മാം പാഹി മിരാംബികേ, ൮ 

പുരു പരാ ചര സ്വരൂപി ണിയായി, തേജാമയിയായി, വാഗ്രപിണിയാ 

യി, നി്യാനന്ദഡിരഞ്ജനസ്വരൂപിണ്യ .യ', തത്വ പിറു പീബിയ യ്, തത്വാരിതമപ 

രാത് പരമയിയായി, മായാ ധീരൂ പി ണിയ .യി, സദ്യസ വല് സ്വരൂപിണ യായ, സദാ 

ശിവഭരൂപ്പി ണ് .യായിയിക്കന്ന അല്പര്ഷയാ മീനാംബി ക! എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. 

ഗ്രിമല്ശ ക രാചായ്യ കൃതാ ഗ്രീമിനാക്ഷി .സ്മാത്രം ൩ സുഷ്ണ്ും. 

൫൩. അനന്ദലഫരീസ്പോോത്രം. 

ഭവാനി! സ്ലോതും ത്വാം പ്രഭവതി ചതൂടിനസവദനൈ$ 

പ്രജാനാമിശാനസ്്രിപുരമാഥന3 പഞ്ചഭിരപി- 

ന ഷഡ് ഭിസ്ഡേനാന! ദശാരതമുദഖ്വൈരപൃഹി പരി 

സൃദാദന്യേഷാം കേഷാം കഥയ കഥമസ്തിന്നവസര. ൧ 

ഹേ വോറഹി' ഭവതിയെ സൂത്പ്പാ നായി ക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മാവ നാലു 2 ഖങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടും പരമശിവന് അഞ്ച മുഖ്അങളെക്കൊണ്ടാ സബ്രഹ്മസ്യന് അവ മുഖങ്ങളെക്കൊ 

ങ്ദം അനന്തന് ആയിരം മുഖങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും സമത്ഥ നാകുന്നില്ല. അപ്പ്യോരം അന്പന്മാ 

രുടെ സൂതിപ്പാനാഷിട്ടുള്ള. ഈ അവസരം ഹങ്ങിനെ എന്നു ൨. ഞ്ഞാലും. 

ഫൃതക്ഷിര ദാക്ഷാമധുമധുരീമാ കൈരപിപദൈ 

വ്ിശിഷ്യാനാഖ്വയേ ഷോഭവതിരസനാമാത്രവിഷയ$ 

തഥാതേസെന്ദയുംപ മശിവദുങ മാതൂവിഷയ$ 

കഥംകാരം മ്പഹൃമഃ സകലയനിഗഥമാഗോചരഥുണേ. ൨. 

ഫ്ൃതാദിക ട്ടെ മാധുയ്യം യാതൊരു പ്രകാരം പദങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു വിധശഷിച്ചു 

പാ കഴിയാത്താറമും ആസ്വാദമാത്ര- കൊണ്ടു അറിയാമെന്നുള്ള തായുമിരിക്കുന്നു 



ആധന്ദലഹരിസ്പോത്രം ൧൧൩. 

അപ്പഭാരാത൭്നെ പരമ രവ രദ്ദഷ്യിത ചാണ്ട മാത്രമല്ലാതെ മററാരാലും കാണഭപ്പടാത്തതാ 

യ നിത്തിരു വടിയുടെ സെൌന്ദയുത്തെ എങ്ങിമന ധദ്ല്്ിക്കുന്നു. 

മുഖ്വേ തേ താംബ്ൃലം നയാനയുഗളമേ കത്മുള്കലാ 

ലലാടേ കാശ്ശീരം വിലസതി ഗളേ മൌശതീകലതാ 

സ്റ്റരല്കാഞ്ചിശാടി പൃഥുകടിതടേ ഹാടകമയി 

ഭജാമി ത്വാം ഗൌരീിം നഗപരികിശോരിമവിരതം. ൩ 
റ] 

മുഖത്തില് താംങുലവും നയത്തില് മഷിയും നെറഠിത്തടത്ത്ല് കുജഃമവും കഴ 
ത്തില് മുത്തുമാലയും കടിതടത്തില് പൊന്ന ഞ്ഞാള വിലസ്ക്കുന്ന ഹി മവല്പുത്രി 
യായ നി തിരുവടിയെ എല്ലായ്യോഴും ഭജ്ക്രുന്നു. 

വീരാജന്മന്ദാരദ്രമക സുമഹാര സ്തനതടി 

ദദദ്വിണാനാദഃ പ്രമദവിചലല്കുണ്ഡലഥണാ 
നതാംഗി മാതംഗി രുചിരഗതിഭംഗി ഭഗവതി 

സതി ശംഭോരംഭോരുഹചടുലചക്ഷുമ്റിജയതേ. ര? 

മന്ദാരമാചയോടുകൂടിയ സൃനതടത്തില് ചലിക്കുന്നതായ വീണയുടെ നാദംകൊ 
ണ്ട ഉണ്ടായ സത്താഷം ഹേതുവായിട്ടു നത്തനാ൭ ചയ്യുന്ന കുന്ധലങ്ങളോടുകൂടിയവളാ 

യും സുന്ദരിയായും ഗ3ജന്ദ്രയാനയായുഃ പമത്മാക്ഷിയായും ഇരിദദന്ന ശദ കുഡുംബി 
നിയായ ഭഥവയിജയി ഒന്നു, 

നവിവാക്ഭ്രാജന്മണികനകട്ടുഷാപരികരൈര്- 

വൃതാംഗി സാരംഗി രുചിരവയനാംഗികൃതശിവാ 
തടീില്പിതാ പിതാംബരലജിതമഞ്ജിരസുദഗാ 
മമാപദ്ള്്റാ ഏട്റാ വീരവധി സുഖൈര ്ി സുമുഖി. ൫ 

ബാലാക്കനൌഃപ്പാലെ ശോളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വണ്ണുാഭരണങ്ങ ളാല് പരികമ്മിതങ്ങ 
'ഓയ അംഗങ്ങളോടുകുടിയവളായും മാന്മപടയുടെ എന്ന ഃപാചെ തചിരങ്ങമായ നയ 
നങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ശിവമന അാഗികരിച്ചവളായുംം തടില് പ്) തയായും പിഠാഠബരംകൊ 
ണ്ടാ മഞ്ജിരത്മാം കൊണ്ടും അലഭക്തയായും, :പുണ്സു ഏന്നും :അപണ്ണാ” ഏന്നും ഗുണ 
നാമഅ ളാടുകൂടിയവളായുമി രിക്കുന്ന ധീപാവമി എനിക്ക നിരവധിസഖങ്ങളുണ്ടാകു 
വാന് അയഗ്രഹിക്കേണമെ. 

ഫിമാദ്ദേ്റ്ൂ ംഭൂതാ സുലളിതകരൈ$ പല്ലവയുതാ 
സുപൃഷ്്ഠാമു താഭിര്(ഭൂമരകലിതാചാലകഭരൈ. 

ത സ്ഥാണു സ്ഥാനാ കു്ചഫലനതാ സൂദതിസരസാ 
രുജാം ന്ത്രി ഗന്ത്രി വിലസതി ചിദാനന്ദലതികാ, ൬ 

ഹിമാദ്രിയില് സംഭവിച്ച തും, ഫലിതങ്ങളായ കരങ്ങളാകുന്ന പല്പവങ്ങളോടുക 
ടിയതും, മുത്തുരത്നളറകുന്ന തആസ്പുരത്താടുകൂടിയതും, കുഖങ്ങളാകുന്ന ഫലങ്ങറം കൊണ്ടു 
നമ്മയായിരിക്കുന്ന തും, സൂക്തിയാ കുന്ന രസത്തോടുകൂടിയതുമായ ചിന്ദാനന്ദചല്ലി വി 

1: 



൧൧൪" സുവരത്ഥമാലാ 

സിക്കുന്നു. ഈ വല്ലി സവ ദരാഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാലിയിന്നു സ്ഥാവരധ 
മ്മമല്ല, സഞ്ചരിക്കുന്ന തു മാകുന്നു. 

സപ്ന ൽ ൂ മ്്ാമാകിട്ച്റ്റാം കതിപയശുണൈ$ സാദരമീഹ 

ശ്രയന്ത്യയ്യയേ വല്ലിം മമ തു മത്ിരേവം വിലസതി 
അപദക്ല്റ്റുകാ സേവ്യാ ജഗതി സകലൈയ്യല്പരിവ്ൃതഃ 

പുരാണോപി ഡ്ഥാന്ട$ ഫലതി കീല കൈവലുൃപദധിം. ൭ 

ഇഫഹര്ലാകുത്തില് പിച ജനങ്ങാം ഏതാനും ലില ഗുണങ്ങളുള്ള തും സപന്റ്റുയുമാ 
യുള്ള വല്ലീയെ സാദരം സേവിച്ചു വരുന്നു. എന്ന. എന്െറ ബുദ്ധിയ ലിങ്ങിനെയാണു 

തോന്നുന്നതു __ അപറ്റ്റയായ ഒരു വല്ലീതന്നെയാണു് ജഗത്തിങ്കൾ സേധ്യയായിദിക്കു 

ന്നതു”. എന്തെന്നാല് അ പഡ്ണ്ുയാല് പരിവ്ൃയതനായ സ്ഥാണു, പുരാതനഥാമണങ്കിലും 

കൈവല്ലൃമാകുന്ന ഫലത്തെ തരുന്നു വല്ലൊ? 

വീധാത്രി ധമ്മാണാം ത്വമസി സകലാമ്ലായജനയി 

ത്വമത്ഥാനാം മുലം ധനദനമനിയാം ഘ്വികമലേ 

ത്വമാഭിഃ കാമാനാം ജനനി! കൃതകന്ദപ്പുവിജയേ 

സതാം മു ക്േതേര്ബിജം ത്വമസി പരമ ബുഹ്മമഹിഷി. ൮ 

നിന്തിരുവടി, സ്വ ധമ്മങ്ങളയും വിധാനം ഥെയ്യുന്നവളാകുന്നു. എന്തുകൊ 

ണ്ടെന്നാല് സകലാമ്മായങ്ങ &.3ടയ്യര ജനന്യാകുന്നു. നിന്തിരുവടി സവാത്ഥങ്ങാക്കും 

മുലകാരണമാകന്നു. ഏന്തെന്ന:ല് _-ധനപതിയാലും വന്ദിക്ക പ്പെടുന്ന പാദാരവിന്ദങ്ങ 

ളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി സത്തുക്കരംക്കു മുക്തികാരണമാ കുന്നു. എ യെന്നാല് 

കാമനെ ജയിച്ച് രക്കുന്നു, നിത്ത രഅവടി സത്തുക്കാംക്ഒ മുക്തികാരണമാ മുന്നു. ഏരന്ത 

ന്നാല്__ പര ബ്രഹ്മമഹിഷിയാകുന്നു. 

പ്രടൂതാ ഭദതിസ്ടേ യദ3പീ ന മമാലോലമനസ 

സ്വ്വയാ തൂ ശ്രീമത്യാ സദയമവലോക്്യോഹമധുനാ 

പയോദഃ പാനീയം ടിശത്ി മധുരം ചാതകമുഖേ 

ഭൃശം ശംകേ കൈവാ വിധിഭീരനുനിതാ മമ മതിഃ ന് 

ചഞ്ചചമനസ്സായിട്ടു ള്ള എനിക്കു, നന്തിരുവട് യ് ങ്ക ക്തി വദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കി 

റ എന്നെ സദയം കടാക്ഷിരക്കണ്ടമാണ്. മേഘം 
ലും ഇപ്പം ശ്രിമയിയായ ഭവ 

) രു 4 0 

ചാതകമുഖത്തില് ജലത്തെ കൊട്ടക്കന്നുണ്ട . എന്െറ ബുദ്ധിയിങ്ങ നെയായത ൬൬ 

വിധികളെ ക്കൊണ്ടാണെന്നറിയുന്നില്ല. 

കപാപാംഗാലോകം ഖീിതര തരസാ സാധുചരിതേ 

റ തേ യുക്തോപേക്ഷാ മയി ശരണദിക്ഷാമുപ്ഗതേ 

ന ചേദിഷ്ടം ദദ്യാദനുപദമഹോ കല്പലതികാ 

വിശേഷഃ സാമാന്യ കഥമിതരവല്ലിപരികരൈഃ. ൧ 

ഫേ സാധുചരി തേ! വേഗത്തില് കൃപാകടാക്ഷത്തെ ചെയ്യാലും ശരണം പ്രാപി 



നവരത്നമഞ്ജരിസ്ോത്രം ല൧൪ 

൮ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തു യുക്തമല്ല. കല്ലലതാ അഭിഷ്ടദാനം ചെയുന്നില്ലെ കില് ഇ 

തരവല്ലികുളേക്കാരം വിമശഷമെന്തുള്ള. 

മഹാന്തം വിശ്വാസം തവ ചരണബപംകേരുഹയുഗേ 
വിധായാന്യന്നൈവാശ്രിതമിഹ മയാ ദൈവതമുമേ 

തഥാപി ത്വച്ചേതോ യദി മയി ന ജായേത സദയം 

നിരാലംബോ ലംബോദരജരനയി! കം യാമീ ശരണം. ഥഥ൧ 
ഞായ വലിയ വിശ്വറസത്തെ നിത്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിക വെച്ചും 

കൊണ്ടാണു മറെറാരു ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കായിരിക്കുന്നതു. ഹേ! ഉമേ! നിന്തിരുവ 

ടിയും അപ്രകാരം എന്നല് സദയം പു ഞാന് പിന്നെ ആരെയാണു 4 
[| ശരണം പ്രാപി൧ഒക? ഹേ ലംബോദരജനനി! പൃത്രവാത്സല്യം അറിവുള്ളതാണല്ലൊ? 

അയം സ്റുശേ ലഗ്നം സപദി ലഭതേ ഹേമപദവിം 

യഥാ രത്ഥ്യാപാഥ$ ശുചിഭവതി ഗംഗൌഘമീളിതം 

തഥാ തത്തല്പാപൈരതിമലീധമന്തമ്മമ യദി 

ത്വയി പ്രേമ് ണാസ തം കഥമിവ ൯ ജ:യേത വിമലാ. ൧൨ 

സ്റ്റശ മവമിയെന്ന ഓഷധത്താ$ കേന്നാല് ജരിനും സ്വണ്ണുമായി ഭവിക്കുന്നു. 
ഗംഗാജൂലത്തോട മേ ന്നാല് രഥ്യജചവും പരിശുദ്ധമായിത്തിരുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ 

നിന്തിരുധടിയിങ്കള് പ്രേമദത്മാടുകൂടി സക്തമായിരി ടന എ൭ന്ഠ മനസ്സൂം പാപങ്ങ 

ളാല് മലിനമായി രുണാലും എങ്ങിനെ വി മലമാകാതിരിക്കും? 

ത്വദന്ൃസ്താദില്ാ വിഷയഫലലാഭേന നിയമ. 

സ്്വമത്ഥാനാമിച്ചു ചാധികമപീി സമമ്ഥാ വിതരണേ 

ഇതി പ്രാഫഹുര് പ്രാഞ്ചഃ കമലഭവഠാദ്യാസ്മു. യീ മന. 

സൃ്വദാസ രം നമ്തം ീപമ്ഷിത്മിശാനി! ദര് തല്; ൧൩ 

നിന്തിരുവട്' യല്ലാതെ മറെറ.രാളില് നിന്നു അഭിഷ്ട സിദ്ധിക്കായയ്ക്കൊാണ്ട യാതൊ 

രനുഷ്മാനവും ചെയ്യുന്നില്ല. എട്മെന്നാല്_ ഇച്ല്ിച്ചിട്ടള്ളതിലധികം അത്ഥങ്ങളെ തരു 

വാന് നിന്തിരുവടി സചത്ഥയാഷന്നു. എന്നിക്കിനെ ബ്രൂഹ്മാദിക ൭.൦ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അ 

തുകൊണ്ടാകുന്നു, എരൊ മനസ്സ രാവും പകലും നിന്തിരുവടിയിങ്കല് സത്തമായിരിക്കു 

ന്നതു. ഹേ! ഈശാനി! ഇനി ഉ ചിതംചോലെ ലെയ്യാലും. 

സ്്രന്നാനാരത്തസ്ത്റടികമയഭിത്തിപ്രതിഫല 

സൂവദാകാരം ചഞ്ചച്ഛുശധരശിലാസൌധശിഖരം 

മുകുന്ദ ബഷ്ഷേന്രപ്രദൂതീപരിവാരം വിജയതേ 

തവാഗാരം രമും ത്രിടുവനമഹാരാഭഗൃഹിണി! ഥര7 

ഫേ! ത്രിഭുവന മഹാരാജഗ്ൃഹിണി' ഡ്കൂരന്നാനാരതനസ്്റടികമയ ഭിആ്ിക ളില് പ്രതി 
ഫചിച്ചിട്ടുള്ള ഭവരിയുടെ ബട ിയും കാല് റി 

ഖരങ്ങമളാടുമു ട്ടിയൂഠം മുകന്ദയ്്രഷ്മേന്ദ്രാദിരദവപ. രിധാരങ്ങളോടുകൂടിയും, രമ്യമായുള്ള ത 

ന്മന്ദിരം ശോഭിക്കുന്നു. 



൧൧൬ സൂവരത്തമാലാ 

വിവാസ3 കൈലാസോ വിധിശതമഖാദ്യാഃ സ്പൃതികരാ$ 
കുടുംബം ത്രൈലോക്യം കൃതകരപുടഃ സി ദ്ഥീദികരഃ 
മഹേശഃ പ്രാണേശസൂദവയിധരാധിശതയയേ 
ന തേ സെഭാഗ്യസു ക്വചിദപി മയാഗസ്തി തൂലനാ. ൧൪ 

കൈലാസം നിവാസമാകുന്നു. ബ്രഫേന്്ാദികരം സ്മൂയികനന്മാഠാകുന്നു. ത്രൈ 
ലാക്യഠ കുഡുംബമാശുന്നു .അണിമാദിസിദ്ധിനികരം ഹസുസംപുടമായിരിക്കുന്നു. സാ 
ക്ഷാഭി ശവരന്യന്നെ ഒത്താവാകുന്നു. ഹേ! പറ്വയപുത്രി! ഭവയിയുടെസെരഭാഗ്യത്തിന്നു 
തുലനാ ഒരിടത്തും ഒട്ടംമന്നെയില്ല. 

൮ഷോ ൮ൃദ്ധോ യാനം വിഷമശനമാശാ നിവസനം 
' ശുശാനം ക്രി ഡാടൂര്ടുജഗനിവഹോ ഭൂഷണവിധി3 
സമ ഗാ സാമഗ്രി ജഗതി വിടിതൈവ സ്കൂരരിപോ 
യൂദേതസ്ൈശ്വയ്യും തവ ജയി! സെഭാഗ്യമഹിമാ. ൧൬ 

സ്കൂരാരിക്ഷള്ള വാഹനാ ഒരു വൃദ്ധനായ വൃഷമാണ് ഭക്ഷണം വിഷമാകുന്നു. വ 
സരം ഭിക്കകരാതന്നെ. ക്രിഡാട്ടമി ശുശാനമാണ്. ഭൃഷണങ്ങം സപ്ല്യങ്ങളമാണു. ഒക്ക 

കൂടിയുള്ള മുതൽ ഇത്രമാത്രമാടണന്നു ജഗല് പ്രസിദ്ധംതന്നെ. ഇരവിമമുള്ള ഒരാഠം 
ക്ക ഇത്ര വലിയ ഐംപ്യ്യുമുണ്ടായതു ഭവതിയുടെ സൌഭാഗ്യമഹിമതന്നെയാണു', 

അശേഷ ബ്ൂഫ്മാണ്ഡപ്ര കയവിധിനൈസഗ്ശ്രീകമരിദഃ 

ശശാനേഷ്വാസിന3 കൃതഭസിതലേപഃ പശുപതി 
മ 
ദധൌ കണ്ണേ ഹാലാഹലമഖിലട്ടഗോളകൃപയാ 
ഭവത്യാ സംഗത്യയാര് ഫലധിീതി ച കല്യാണി! കലയേ. ൧൭ 

1 € ച 

പശുപതി സ്വഭാവത്താല്തന്നെ സകല ബ്രുഹ്മാണ്ഡങ്ങളേയും പ്രളയം വരുത്തു 

വാന് ഒരുങ്ങിയി രിക്കുന്ന വനും ശുശാനത്തില് ഇരുന്നുകൊണ്ടു രല്ഭസ്സചേപവും ലവെയ്യു രു 

ന്നവനാകുന്നു. (അത്ര നിഭയനായ) അദ്ദ്ദേഹം അഖിചഭൂഗോളത്തിലും കൃപചെയ്യു' (അ 

തുകളെ രക്ഷിക്കുവാന്) ഹാലാഫല വിഷത്തെ കണ്ണത്തില് വഹിച്ചതു ഭവതിയോടുള്ള 

സംഗതിയുടെ ഫലമാണെന്നുമന്നെ ഞ ൯ വിചാരിക്കുന്നു. 

ത്വദീയം സെയന്മയും വി വിശയമാലോക്യപരയാ 

ഭിയൈപചാസില് ഗംഗാ ജലമയതന൯ു3 ശൈലതനയേ 
ഠ 

തദേതസ്യാസ്മാമയദ്പദകമലം വിക്ഷ്യ കൃപയാ 
ഠ് 7 € 

പ്രതി ഷ്ലാമാതേനേ നിജശിരസി വാസേന ഗിരിശ, ൧൮) 

ഫേ! ശൈലതനര്യ! ഭധതിയുടെ സെഃന്ദയയും നിരതിശയമാണെന്നു കണ്ടി 
ഗംഗാദേധി വഒരെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാകന്നു! നദിയായി പ്രവാഹഫിച്ചുതു. പിന്ന ഗിരിശ൯ 

ധ, റൂ ര് 
ഗംഗയുടെ മുഖ മലം വാടിക്കണ്ടിട്ട കൂപ തോന്നീട്ടാണു ; തെറ ശിരസ്സ്ില്തന്നെ വാ 

സത്തെ കല്പ! ധുകൊടുത്തതു. 

ൽ മഗമദാകി സഘുസ്ണ വിശാലശ്രിഖണ്ഡ്രവമൂഗമദാകിഷ്ണ്ണൂഘുസ്മട 
പ്രസൂനല്യാമിശ്രം ഭഗവതി; തവാഭ്യംഗസലിലം 



ആനന്ദലഹരിസ്ോത്രം ൧൧൭ 

സമാദായ സ്ര ദൂ ചലിതപദപാം സൂന്നിജകമട്പെം 
സമാധത്തെ സ്ൃക്സിം വിബുധപ പുരവംദകേര്ധവാമൂയയാം. ൧൯ 

ഹേ ഭഥവയി! ചന്ദനാ കസ് മൂരി പുപ്ുങ്ങളുടെ സൌരഭ്യര്, ത്താടുകൂ ടിയ ത്വദഭ്യാ 
ഗസല് ലത്തയും, പദപാം സുക്കമളുയും, ബ്രഹ്മ)വ) ൭നെഠ കരങ്ജുമ്മെ ക്കൊണ്ടു കൂട്ടിച്ചേ ത്തീട്ടാണു ദേ വസ്ത്ര കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു”. 

വസ്പന്തേ സാനന്ദേ കു സുഥിതലതാര് 3 വ) ിവ്യൂതേ 

പ്ലൂരന്നാവാപത്മേ സര; ഡി കളുഹംസാജിന ുഭഗേ 
സഖിഭി3 ഖേചന്തീം മലയപവനാറേ ാളിതമുപചേ 
സ്തരേദ്യ സ്പാം തസ്പൂ ജപരജനീതപി ഡ പി! ൨൦ 

൨ സന്തത്തില് കു സുമി തലതക ളാല് പരിവ്വ “മായു, മലയ ചവനാന്ദോളി തജച 
മായും, സ്തൂരന്നാനാപത്മമായും, കളഹംസാളി സുഭഥമായുമി ിക്കുന്ന സരസ്സിങ്കര് സലി 

ഴ് ി ] മ.രോടുല്ലുടി ക്രീഡ്ക്കുന്ന ഭവധിയെ സ്റ ക്കു ന്നവന്നു ജ്വര പീ ഡയുത്ടാകയില്ല. 

ഇതീ ശ്രി ശമ്കരാലായ്യു വിര ചീതാ ആനന്ദ ഹറ) സ നുണ്ണാ. 

ക ൦_ഹാസനന്__- 

൫൪. ശ്വീദേഖീളടംഗസ്പോത്രം. 

ഉ ദഞ്ചച്ഛിനേശ പ്രപഞ്ചെപ്രകാശാ 
മ ടുഡേദുരേഖാമുദാരാംത്രിണേ ര്യാം 

വഹയഡ്മിം കരേ വു സൂക.ഞ്ചൊക്ഷമാലാം 
വസനം സ്ക്ൂടേ ഹല്ലകേ നൌമി ബാലാം. ഥ 

ഉഭിച്ചുപൊങ്ങുന്ന സൂയ്യുനെഃപ്പാചെ വ്രകാശത്തോടുമുടിയവമാധും (ചുവന്നനി 
റമുള്ളവളായും) ചന്ദ്രകചയെ ധവിച്ചവളായും ശ്രേഷ്യയായും മുന്നു കണ്ണാ ഉള്ളപളാ 
യും കയ്യുല് പൃസൂകവും അക്ഷമാലയും ധരിച്ചുവളായും വിടന താമരപ്പൂവില് വസി 
ക്കു ന വളായുമിരിടടന്ന ബാലാദേവ്'യെഞ. ല് മനസ്തരിക്കന്നു, 

വിരിഞ്ചാദിഭിഃ പഞ്ചഭില്ലോകപാലൈ_ 
൨ സ്ത്ൂഡേ മഹാനന്ദപിഠോ നിഷണ്ടും സ്സ ൯ 

ധനുബ്ലാണപാശാകശപ്രോതഹസും 
മഹസ്ര്ൈപുരം ശകരാദ്വൈതമവ്യാല്. ൨ കു 

ബ്രഹ്മാവുമുയലായ അഞ്ചു ചോകപാചകന്മാരാമ വഹി പ്പെട്ടോഠവും ആനന്ദ രൂപമായി പിക്കുന്ന യോഗപീാത്തില് ഇധിക്കന്നതും കൈകളില്, വുസ്പബാണം കരിമ്പു 
വല് കയര്ദൃയാട്ടി ഇവകളെ ധ നു തും ശിവങ്കല് നിന്നു ധേ?പെടാത്തതും ത്രിപുര 
സുദ്ദരരൂപവയുമായ തേജസ്സ് രക്ഷിക്കണ 22. 

ബ്രഹ്മാവുമുതലായ അഞ്ചു ഃലാകപാലന്മര്൪ യ്യഫ്മാിഷ്ണ്ുരു (൫൯ ഇരശവ്വരന് സു 
ദു ശിവന് ഇവരാകുന്നു, 1 



൧൧൮) സൂവരത്നമാലാ 

ഏവമാഹശാന പഞ്ചപ്രേതാസനം യേല് 
മാവിസ്ക്ു്ചരുദ്ശ്ച ഈ ശ_രശ്ച സദാശിവ 

നി 

കുറപ്രമാവരാരോ!ഹ സിശ്ചചാ ഏവസവ്വദമ' 

- ക ള് കു 
എന്നു നിഴ തം നാല്ധാംപലത്ത'ല് പി പൃജാവിധാനത്തില് ഉണ്ടം 

റ] റി പഞ്ചഭഃകോശജ:ലൈഃ 

ശ ക വു വ്യാത് പരന്തരന്തഃ 

ന് റ് ച ്) സിഷണം 

ക്ത . ന ണി 

പുരാ. _പുരര നൌമി നിത്യ. 

[കിസ്റ "ണ്ട .പക്ഷത്ങം പുപ്റരം മദ്ധ്യം ഇങ്ങിനെ അവയവ? €ദങ്ങ ഉടുകൂടിമ 

അന്നാദികളായിരി ദരന്ന അഞ്ചു കോശങ്ങമെകകണ്ടു ഉഉജിലള്ളിലായി മറയ്കപ്പെട്ടിരി 
൧൮" 

ക്കു ന മഹ യോഗപ് റില് വസികഒന്ന പരമശിവകഴൃത്രത്തെ എപ്പോഴും ഞാന് ൩൭ 

സ്തൂരിക്കുന്നു.] 

(അന്നാദികള ിഥ൧ഒ9ന്ന അഞ്ചുര്ഭഭാശങ്ങ്ം അന്നമയം പ്രണമയം മനാമയം 

വിജ്ഞാനമയാ ആ ന്യം ഇങ്ങിനെ അഞ്ചുാദ.ഠം ഏന്നത്ഥാ( ഖാണ്ഡവദാഹത്തിഷ്ക 

രി നിക 
ല് തിത്തിരപ്പുകയിക ശനിയെ സൂതിച്ച വാകൃങ്ങളാകുന്നു കൃഷ്ണയജൂര്മവദത്ത ചെ 

തൈൌത്തിറീയം. അനി: ൪ സദ്മൂത്തയുട സ്വസ്വശരിരാകൃതിയില് ഉം പ്പെടുത്തി മി 

ര് ദയൊച്രെ ശി സ്സ, പക്ഷങ്ങാം പുഛം മദ്ധ്യം എന്ന അഞ്ചു സ്ഥാനരൂപരഅ്അകാ 

യിട്ടു അന്നാദികോശങ്ങ ാഞ്ഞമു. മെതത്തിരീയൊപവിഷത്തു "നാഥദകു) 

ര ഠ 
) 

വിരി്ച്യോദിതുപൈഃ പ്രപഞ്ചേലി ഹത്യ 

സദാമാ൦” ുമേയാരിരി രം 
പ 

സ്വത്തു. സ്വാത്മവി ശാന്തീരേഷാ 
ടി 

പരായന്ദ ഭവായി! ത്വഴിയം. ര? 

അല്ലയൊ ഭവാ-; നിന്തിരു വദി ബ്രഹ്മാവുമുടങ്ങിയുള്ള ദേവന്മാരായി ഭവിച്ചു 

പ്രപാഖ്തിങ്ക മ കളിച്ചിറും ഭവഠിയുടെ സ്വാതന്ത്രയദത്തോടുകൂടിയ മുന് പ കാരംതർന്ന 

യുളള ഈ സ്വരൂ പസ്ഥിമിക്കു യാതോരു റ്യത്യസവും ഉബ്ടാകുന്നി. ചീ പവനില് നി 

ന്നും 3 ചര്പെട്ട നിഷ്തിമുപടിയുടെ സ.രൂപമായ ഞന്ദഞ്ഞെഞ ൭ വന്ദക്കുന്നു. 

വിദനോദായചൈതന്യമേകം വിഭജ്യ 

ദ്വിധാദേവീ'! മിവ കിവക്ചേരിനാളാ 

ശിചസ്യാപി ജീവത്വമാപാദയന്തി 

പുന൪ ജജിവമേവം ശിവം വാ കരോഷി. ൭ 

വിന്വേദ ഞ്ഞ ന്നാവണ്ടി ഒന്നായിര ക്കുന്ന ചൈതന്യ 
അല്ലായാദേ പി! ഭപ 

നെന്നാ ലീചനെന്നും ഭ.ഗിച്ച ചൈരപവ്യമായ ശിവ 

ത്തെ 3പരുകൊണ്ടു ണ്ട യി ശിവ 

നേയും ജവ നാക്ക് ച്ചെയുന്നവള ഷി പന്നെയും ഈ ജിവനെ ശിവനാടഭകയും ചെ 

യുന്നു. (സേ ലകന്മ:ക്ട 2മാക്ഷ ൦ തംല്ലാത്ത വക്ദ ബന്ധുവും കൊടു ഒന്നുഖെന്നു സാം, 

നി 
് 

) വ ! ലി 1 

സമാകഞ്ച്യമൂലം ഹൃദിന്യ യ) വായും 

ല് 
7" 

മനോട്ുബിലം പ്രാപയിത്വാ വിവൃത്താഃ 



ശ്രീപാല്യത്യഷ്യോത്തരശതം ൧൧൯ 

തതസ്തൂച്ചിദാനന്ദതുപേ പദേതേ 

ഭവന്ത്യംബ: ജിവാശ്ശീവദ തവന കേചില്. ൬ 

അല്പായാ അംബ! ചിച ജ് ൨ന്മ൪ (ചില യോഗികം) മുഡാധാരത്തി ങ്ക നി 

നും അപാനധായുവെ മോല്ല-ട്ട കര്ഷിച്ചു് പ്രാണവായുവെ പുറർത്തക്കു വിടാതെ ഹു 

ദയ സ്ഥാനത്തില് തമന്ന അടക്കി (എന്നാല് ഇവയുടെ മ ജയത്തില് നാഭിസ്ഥനായ സ 

മാനവായു ർവ നശിപ്പിച്ച' അപാന പ്രാണന്മാരെ ഒന്നായി മച്ചുത്ത) മൃപംമുതല് ത്തു 

റാമത്മെ തതധാരമായിരിക്കു്ന പുടി കമ്യ ദവാരമായ ആജ്താചമ്രത്തില് മനസ്സി 2ന 

ലയിപ്പിച്ചിട്ട സ.സാരദ്ദാഖ ത്തില് നിന്നും സിവത്തന്മാരാകുന്നു. അതിമള്റാമശഷം സ 

റു ് 
ൽ സാര ചകത്തിങ്കുള്റ സ്ഥ തനാ 

ടു ദാനന്ദരൂ പമായ ഭവതിയുടെ സ്ഥാനത്തികല് (സവയ റ പ ര് 
യ ശിവനായിട്ടം ഭവിക്കുന്നു. :അപാനപ്പാണ :യാരരെ 

ക ॥ൂ പ് ളി 
എന്ന നാരദാപനിഷയത്തില് ഉണ്ടു. ഇപ്രുകാരമുടള യോഗംകൊണ്ട സ്വപ്ന്മു ചുവ 

ം - ലി [ നയാ യി ഭവിക്കുന്ന. ്ജാലന്ധരദാസ്യിയണമൃപബന്ധ് ൯ കല്ല ത ണ്ണാദരപായുത യ 

ബന്ധത്രരഷസ്തി൯പ രിലിയ മാനാ ബന്ധ കതാദാരുണകാലപാശാല് എന്ന ദത്താ 
) 4 റ; 

ത്രേയ സംഹ്താ. മേല്പ്പറഞ്ഞ തര്പാചചെയുളള. യോഗനിഷ്ടംകാനണു മോക്ഷ സിദ്ധിയണ്ടാ 
റ ലി ട് 

ക് ല് ി 

നനുവെന്നു താല്ലയ്യം). 4 

 ശരീരേതിം യ 17 ശരയരേതികഷ്ടേ രവ്വാപാ ൨൮൮൫൨ 3) 

സദാഭിതിമൃലേ കളത്രേ ധനേ വാ 

ന കങ്മിദറിരാജത്യദഹാ ദേവി! ചിത്രം 

കയം യോഗം യോഗവി ദേവി 

കഥം ത്വല്കടാക്ഷംഷീനാ തത്പബോധഃ. ൭ 
[ 

അല്പദയാ ദവ! രോഗാദി കഷ് ന്മാളാടുകൂടിയ ശരീരത്ത അകലാ ശത്രക്കളായ 

പുത്രാദടികളിലും എഃപാഴും ഭയരഹതവായഭായ്യയിലും ധനത്തിലും ആരും രഗ്രഹ 
റു ഴാ 1 

മില്ലാത്ത വരാകുന്ന ൮. ആശ്വയ്യും! ഭവയിയുതട കൃപാകടാക്ഷാകൂടാതെ ൨രമാത്ഥള്ഞാ 
നം ഉണ്ടാമുന്നതതെങ്ങി മനു 

[ട്] ി 

ശരിരെ ധദ വഗേക* നേപതുവഗ്ഗേകളതേ 

വിര ദത സൃ സദ ശികാദിഷ്ടബുദ്വേഃ 

യദാകസ്തികം ജ്യോതിരാനന്ദതുപം 

സ്മാഗൌ ഭവേത്തത്വമസ്ധംബ! ടം 

അല്പമയാ അംബാ! സജഗഥരുവ'ഖെറ ൭പശംകൊണ്ടു ള ഉണദ്്വേ.ടുമൂടിയവ 

നായി, ദേഹം, ധനം, പു ൭൮മ്സും,ഭയു ഇൃതുകളില് ഒറ്ടൂംകന്നെ അഗ്രഹമില്ലാഞവനായി 
യോഗിക്കു സമധിയില് അഹേതുകവും ഞനജര്രുപവുമാ യിരിക്കുന്ന യാതൊരു തേജസ്സു 

പ്രകാശിക മവാ ആ തേജസ് തന്നെയാകുന്നു റിന്തിയവട്യെന്നതു സത്യം ന്നെ. 

മഷാന്യ്യോ മുഡാന്യ$ പരം മി ശ,മേയം 

൪ പരം പ്രാകൃതം വാ പരം ബുദ്ധിമാത്രം 
[ടി 6 

പ്രപഞ്ചം മിമിതേ മുവിനാം ഗണോഷം 
്] 

തദേതത്തപമേവേരി വത്വാംജഹിമഃ നന് 



൧൨൧ സൂവരത്നമാലാ 

മനിസമൃഫം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകൃതിസംബന്ധവും ബുദ്ധിമാത്രവുമായി കരു 
തി സമ്മിശ്രമെന്നു വിചാരി ഒന്നു ശിവങ്കല് നിന്നു വേറഠൊയായിട്ടും ചിശ്തികന്നു. ഞക്ക 
ഉം അതിനെ സത്യമായി ഭവയിയാനെന്നഠിഞ്ഞു ത്യയൂി ക നില്ല (പ്രപഞ്ചവും ചൈത 
സ്തവം ഭഥവയതിയ നെന്ന സാനു 

വി വൃത്തിഃ പ്രതി ച് വിദ്യാചശാന്തി 
സ്ഥാ ശാന്ത്യതിതേതി പഞ്ചികൃതാഭിഃ 
കലാഭിഃ പരൈഃ പഞ്ചധിംശാത്ഥികാളിഃ 
സൂദ്മകൈവ സേ്യ്യാ ശിഖാഭിന്ന തപാ. ൧ഠ 

അല്ല ദയാദദവി! നിവൃത്തിപ്രതിഷ്യാ വിദ്യ ശാന്തി ശാഞ്ചതിത ഇങ്ങനെ അഞ്ചു 
കലക ഉള ൊണ്ടും അന്യത്ങളായ ൨൫ തത്വങ്ങ ളു കെരാണ്ടും സേധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നവ 
രാ ശിവങ്കല് നിന്നു ചേ പെടത്താവളായ വഡിമനെയാകുന്നു 

“നിവ്ൃയ്യാദ്യാഃ കചാഃ പഞ്ചതര്തോ ബിനുകലാഃ പുന 

ാ നി ു ] ] ൭ , റ നാഭശ്ശൂ മതി സ്സ്ദാപുവയശ്ശുവശ്ചവകൂ "തവ് മഃ 

ഏന്ന ശാരദാപ്ടലം ഇ ഒപ്പും പ്രകൃമിമടെ കചക്ാകുന്നും ഇവിടെ ക്ല] 

കാം എന്നയിന്നു തത്വങ്ങാം എന്നുമാത്രം അത്ഥമാകുന്നു. മന്ത്രശാസ്ത പ്പദഗരം ന്യാസവ 
ധിയ്ല് കല്ലി പ്പൈട്ട കാലഭ്ധപയാകുന്നു നിവ്യ വ്യറദികാം. :നിവൃപ്യാദ്യാമ കലാപഞ്ച 

ര] 

കുചാദധവതിപ്രകിത്തിതാട തത്തവായ വ ബഹുധാഭിന്ന ശ്വാദ്യഗമഭേദതര്ഷടത്രിം 

ശച്ചിവതത്തെവാനി ദ്വാവിംശദൈധ്യൂ്വാനിതു ചതുര്വിംശതി തത്വറനി മൈത്രാണി 
ഥര ക ു ) 

പ്ര മത പുന ഉദൃത്ത നിദ ശര മത്വാ ഇരി സപ, പത്രിപദാത്മനഃ എന്നുണ്ടു . ഇവ മിക 

വെല മെമത്തത്ദ്ായ തത്പങ്ങറം ൨൪. അവയെ പറയുന്നു. മഹാട്ടതത്ഭക്രായ ടമ, ജചാ 

ക ഗു ം മന്മാത്രകും. ൫ ജ്ഞാന അഗ്നി, വ്വയു, ആമാശ- എന വ്യ പതസഗന്ധയതയഡ്മാത്ര ച 

ന്രീയ ക മമ്മന്ദ്രി നങ്ങാം ൧൨. മനസ്സു അഹയാരം, ബുദ്ധി, പ്രധാനം എന്നര്. ഇങ്ങനെ 
൨൪ പഞ്ച പചിംശ ഞമ്മ എന്ന വേദചാക്യത്താല് ജിവന് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ തത്വവു 

ലു ടു മുര ൮ സസി സപ് യ.പെടുന്നവറം ഭവ മാകുന്നു. ഇപ്പ പാരമുള്ള ൨൫൪ തത്വക്ങമള ഒ ദഖാെണ്ടാ ന്പൃ ി ൭൫൭൪ 

തിമന്നെ ഏന്നു സാരം. 

അഗാധേത്ര സംസാരപകേ യീമഗം 

കള ത്രാദിഭാരേണ ഖിന്നും നിതാന്തം 

മഹാമോഹപാശൌഘബദഭദ്ധം ചിരാന്മാം 

സമു ഡത്മമംബ! ത്വമേകൈവ സ്േവവ്യ്യാ. റ ്ം് 

അല്പദയാന ബ് യിചയല്ലാഞെതായ ഈ ടക പളിയില് മുങ്ങ 

ഭയ്യദിഭരണ: കൊണ്ടു സ്പ്ററ വും ദുഖിച്ചു വള രെക്കാഥ മായി ആഅ2ാനകം വനന്മഹക്കയ 

൨കുഭാല് കെട്ടപ്പെട്ട ലനായ എന്നെ കരമേറര പാന് നിന്തിരുവടി മാത്രമേ ശക്തയായി 

ഭി കഒന്നുഒള. 
ലി 

സമാരഭ്യ മൂലം ഗതാ ബൃഹ്മചക്രം 

ഭവട്ടിവയചക്രേശ്വരിധാമഭാജ$ 



ശ്രി ദേവി ഭുജംഗ സ്ളോ്രം ൧൨.൧ 

മഹാസിഭ്ധിസന്മാനകല്ലദ്രമാഭാ 

നവാപ്യാംബനാഥാനുപാസ്സു സയോഗി. ൧൨ 

അല്പദയാ. അംബ! യോഗി, മൂലാധാരംമുതല് ഭവതിയുടെ സ്ഥാനമായ ദപാദ 

ശാന്തംവരൊെ പ്രധേശിച്ച൨വരായും ദിവ്യ ചക്രേശ ചരികള.ടെ സ്ഥാനങ്ങളോറടുകൂടിയവരാ 

യും ഷോഗസിദ്ധികളെ കൊടുക്കുന്നതില് കല്പ ക്ഷതുല്യന്മാരുമായ നാഥന്മാരെ പ്രാപി 

ച്ച ഭവതിയെ ഉപാസിക്കുന്നു. (ഷഡാധാരദേവതകളേയും അതിന്നു മേല്: പരമേശ്വരി 

ഷേയുാ വണങ്ങുന്നു എന്നു സാരം) 

ഗണേശൈരര്ഗൃഹൈരംബ! നക്ഷത്രപം മ്ത്യാ 

തഥാ യോഗിനിരാശിപീരൈരഭിന്നം 

മഹാകാലമുത്മാനമാമൃശ്യ ലോകം 

വിധത്തേകൃതം വാ സ്ഥിതം വാ ഗതാ വാ. ൧൩ 

ഗണേശന്യാസം ഗുഹന്വാസം നക്ഷത്രന്യാസം യോഗിനിമ്പാസം രാശിന്ധ്യാ 

സം പീറന്പ്യാസം ഇങ്ങനെ ആധന്പന ങ്ങളെ ഷോഡാമ്പ്യാസമെന്നു പറയുന്നു. ശ്രിദേ 

വിയെ ഉപാസിക്കുന്നവന് തന്റ മുത്തില് ഈ ന്യാസങ്ളളെ നസിക്കണമെന്നു 

ണ്ടു”. ശഗണേശഗ്രഹയക്ഷത്ര യോഗിനി രാശിപിഠകൈ$ ഷോഡാലസന്പാസം പ്രകുവത 

സവാമയവിനാരുനം' എന്നു കെൌലാോഗമത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവയില് അടങ്ങി യി 

രിക്കുന്ന ഗഫനക്ഷത്രരാശിന്പാസങ്ങം മഹാകാലരൂപങ്ങളാകുന്നു. അതിനാല് ഷോഡാ 

ന്യാസങ്ങില് ഉംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഫാകാലത്തെ തന്നില് നിന്നും വേറിട്ടതല്ലെന്നുള്ള നി 

ശ്ചയത്തോടുകൂടി അല്ലയോ അംബ! നിന്ത്ിരുവടിയുടട ഭക്തന് കഴിഞ്ഞതും കഴിയാനു 

ള്ളതും, ഇര്പ്പോരം ഉള്ളതുമായ ലോകത്തെ ധരിക്കുന്നു 

(അനന്തരം സ്ംരസ്വയപ്പയോഗത്തെ പറുന്നു.) 

ലസത്താരഹാരാമതിസ്വല്ലു ചേലാം 

വഹന്തീം കരേ പുസുകം ചാക്ഷമാലാം 

ശര്വ നൂകോടിപ്രഭാഭാസുരാം ത്വാം 

സകൃത്ഭാവയള് ഭാരതിവല്പഭസ്സയ യാല്. ് 

അല്ലയോ അ:ബ! ശോഭിച്ചിരി കടന്ന മു ആ മാലകളോട്ടം നിമ്മലവ സ്രങ്ങളോട്ടം 

മെകകളി൯ പൃസുകജ പ മാലകളോടും കോടിശരച്ചന്രന്മാതടെ തേജസ്റ്സോടും കുടിയ വി 

| മ $ 

തിയെ ഒരിക്കല് സേവ ക്കുന്നവ൯ ഏറഠവും വാക് സാമത്ഥ്യദത്താടുകൂടിയ കവിയായി 

ഭവിക്കും. |] 

(അനന്തരം മാദനപ്രഃയാഗത്തെ പറയുന്നു.) 

സമുദ്യത്സഹസ്സ്രാക്ബിംബാഭവഴ്താം 
സ്വഭാസ്ൈഖ സിന്മൃരിതാജാ ണ്ഡകോടിം 

ധനുബ്ബാണപാശാങ്കശാന് ധാരയന്തിം 

ം സ്മൂരം ചാപി സമ്മോഹയേയുഃ ൧൫ 
നു 



൨൨ സൂവരത്നഗമാലാ 

അനേകം ഞരദിത്വബിംബങ്ങം ഒന്നിച്ചുഭിച്ചതുപോലെ മോളിച്ചിറിക്കുന്ന മുഖ 
ത്തോടും തന്െറ പ്രകാശം കൊണ്ടുതന്നെ സിദ്മരവമ്ല്ുമാക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിക 
തോടും പുഷ്ണുബാണം, കരിവ്പവില്, കുയ൪തോട്ടി ഇതുകളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകളോ 

. $9 കൂടിയ ഭവതിയെ സേവിക്കുന്നവന് തന്െറ ൫സൌന്ദയ്യം കൊണ്ടു കാമദേവനെക്കൂട! 
മോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

(അനന്തരം ശ്രിപ്രമയോഗത്തെ പറയുന്നു.) 

മണിസ്യയ തതാടങ്കശോണാസുബിംബാം 
ഹരിത് പട്ടവ്സ്ത്രാം ത്വഗുല്ലാസിട്ടഷാം 
ഹുദാ! ഭാവയന് തപ്പഹേമപ്രഭാം ത്വാം 
ശ്രിയോ ാശയതൃംബ! ചാഞ്ചല്യഭാവം. ൧൬ 

അല്ലയോ അംബ! രത്തങ്ങഠം പരിച്ചിട്ടള്ള തോടകളെക്കൊണ്ട ചൃവന്നിരിക്കു 
ന്ന മുഖത്തോടും പച്ചനിറമായ പട്ടോടടം ഉരുക്കിയ സ്വള്്റുംപോലെയുള്ള ശോഭയോ 
ടഠ ഭൂഷനേങ്ങളോടും കൂടിയ നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നവന്൯ ശ്രീരദവിയുടെ അസ്ഥിരത 
൭യ നശിപ്പിക്കുന്നു. (അവനില് എന്നും ഐശ്വയ്യം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നുവെന്നു താല്ലയും.] 

ക്രമേണൈവ വൃദ്ധാ ക്രമേണൈവ ത്രൂഡ്ഥാഃ 
പ്രപഞ്ചസൃകാലം പ്രസംഖ്യാതുമിശേ 
ഉപാസ്ടേ ബഹിഃ ശ്രാന്തിമേവം കലായ.. 
സ്തൃയാത്യാശു സാ ഷോഡശാം സാക്ഷിണിംത്വാം. ൧൭ 

അല്ലയൊ ദേവി! പ്രപഞ്ചത്തിയന്െറ കാലത്തെ കണക്കാക്കന്നതിന്നു വണ്ടി കര 

മേണ വദ്ധിക്കുന്നവയും ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്ന വയുമ:യ കലകളെ (ചന്രകലദളെ) ഉപാ 
സിക്കുന്നു. അവന് ൧൬ എന്ന സംഖ്യയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ബഹിശ് ശ്രാന്തിയോടുക് ടിയ 
സാക്ഷിണ്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭവയിയെ രവഗത്തില് പ്രാ പിക്കുന്നു. (൧൫ കലകളേയും ഉ 

പാസിക്കുന്നവന് ൧൬൨ാമത്തെ കലയായ ഭവതി യോട്ട സായൂജ,ം പ്രാപിക്കുന്നു വെന്നു 
സ്സാരംം 

കമുഖ്വേഷ്ട ശബ്ദാദികാവേകവ്വത്താന് 

ഗണാ൯ പഞ്ചദശ്യാഭവദ്പക്ല്റ്റുവല്യാ 

അഭിന്നാനുപാലക്ഷ ശബ്ദാത്ഥത്രപം 

തദേതത്ജഗത്ത്വന്മയം ഭാവയന്തി. ഥവു 

ഹേ ദേവി! വിദ്വാന്മാ൪ ഒരേവൃത്തിയോടുകൂ ടിയവയായും കകാരാദികളി ന] 

നു വേര്പെടാത്തവയായും ഇരിക്കുന്ന സ്വരാദിശ്ലെഗണത്ങളെ അക്ഷരവല്ലിയായ പ 

ഞ്ചദശാ ക്ഷരിമന്ത്രത്തിങ്കല് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിന്െറ ശബ്ദ .ത്ഥരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈ ലേ, 
കത്തെ ഭവതിയുടെ രൂപമായി വിചാരിക്കുന്നു. (൨ ഞ്ചദശീമന്ത്രാക്ഷരത്മിനെറ സാം 
മാകുന്നു ഈ പൃപഞ്ചവും ഭഗവയിയും “എന്നു സാരം. 

(അനന്തരം മദനപ്രമയാഗവ'ശേഷഭത്ത പറയുന്നു) 



ശരിദേഖിഭജംഗസ്യോത്രം ൧൨൩ 

മഹാമന്ത്രരാജാന്തബിജം പരാഖ്യം 
സ്വതോനയസൂബിന്ദുദ്വയാധസ്ഥഹാദ്ധം 

ഭവദ്വക്ത്രവക്ഷോജഥുഫ്യാഭിധായം 
സ്വത്രപം സകൃത്ഭാവയന് സത്വമേവ. ൧൯ 

അല്ലയൊ അംബ! ഭവതിയെ ഉപാസിക്കുന്നതിനുള്ള മഹാമന്ത്രത്തിഒന്റ ഒടു 

വിലത്തെ ബിജാക്ഷരത്തിന്നു പരാ എന്നു പേരാകുന്നു. ആ ബിജം അയിങ്കല് നിന്നും സ്ഥാ 

പിക്കപ്പെട്ട ബിന്ദദ്പയങ്ങളു.ടെ താഴത്തിരിക്കുന്ന ഹകാരത്തിനെറ അദ്ധത്തോടു കൂടിയ 

താകുന്നു. 'ബിന്ദുദ്പയോദിത സുധാരസ്വറ്ട്്റ സാമ്ലു സംബന്ധി ബിന്ദസുസമേധിതമേതി 
ബിജം' എന്ന മന്ത്രശാസ്രവചനത്താല് ഏകാനുസ്വാരമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പരാബിജമെ 

ന്നതു മുന്നനുസ്വാരത്തോട ടിയതാകുന്നു. ആ മൂന്നു ബിന്ദുക്കളെ ഭവതിയുടെ മുഖസു 

നയോനികദളാടുകൂടിയ സ്വരൂപമായി ധ്യാന ക്കുന്നവന൯ു ഭവതിയോകടടെക്യം പ്രാപി 

ക്കുന്നു. 

തഥാന്യയേ വികച്ചേഷു നി വിള്ൂചിത്താ- 

സൂദേകം സമാധായ ബിന്ദൃത്രയാതേ 
പരാനന്ദസ ഡാധസിന്ധൌ ധനിമശഗ്നാ$ 

പുന൪ര്ഗഭര ൦൭൧ പശ്യന്തിധിരാഃ ൨ഠ 

അല്ലയൊ അംബ! അപ്രകാരം മറവചില൪ നിശ്ചലമനദസ്സാടുകൂടി ഭവരിയുടട 

ഞു ബിറുത്രയ ത്തെ ഏ്കമായി സ്വികരിച്ചിട്ടു പരമാനന്ദസമുദ്രത്തില് മുത്മിയധരായി 

ധീരന്മാരായിട്ടു ഗദാശയത്തെപ്പിട്നെക്കാണ്ന്നില്ല. ഞു ധ്യാനത്തോടുകൂടി മോക്ഷം 

പ്രാപിക്കുന്നു വെന്നു താല്ലയ്യം 

ത്വദുന്മേഷലിലാസുലണ്ലാധികാരാ 

ന്വിരിഞ്ച്യാഭികാന്ത്വല്൧ുണാംഭോധിബിന്മൂന് 

ഭജന്ത സ്മീതിഷന്തി സംസാരസിന്ധും 

ശിവേ! താവകിനാം കഥം ഭാവയേയു$. ന്് 

അല്ലയൊ ശീ൭വ! ഭവയിയുടെ ൭. ന്മേഷച്ലകൊണ്ടു ലഭിച്ച അധികാരത്തോടു 

കൂടിയവരും നിന്തിരുവടിയുടെ ഗുണമായ സമുദ്രത്തിലെ തിരയിലുള്ള തുള്ളിയോടു കൂടി 

യവരും ആയ ബ്രഹ്മാദികളെ. ഭജിച്ചുകൊണ്ട യാവചിലര്* സംസാരസമ്ദ്രത്ത കടപ്പാന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഭവതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ എങ്ങിനെ വഴ്ട്്ിക്കാം. പറ 
വാന് കഴിയാത്ത ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ രിക്കുന്നു ഏന്നത്ഥം. 

കദാ വാ ഭവല്പാദപോതേന ഉണ്ണും 
റി റൂ ൂ ടിന 

ഭവാംഭോധ ന്തരംഗ$ ം മുത്തിയ പുണ്യയാന്തരഗേ 

നിമജ്ജുന്തമേനം ദുരാശാവിഷാബ്ബൌ 
സമാലോകൃ ലോകം കഥം പയ്യൂപാഡസ്ഷ്േ. ൨൨ 



൧൫.൪7 സൂവരത്ഗമാല 

അല്ലയൊ അംബ! ഭവതിയുടെ പാദമാകുന്ന പൊങ്ങുതടിയെ ആശ്രയിച്ചു സം 
സരരസമുദ്രത്തെ വേഗത്തില് കടന്നു എപപ്പോരം ശുദ്ധമനസ്സായി ഒവിക്കു;? ദുമ്മോഹവി 
ഷ സമുദ്രത്തില് മുങ്ങുന്ന ഈ ലോകത്തെ അറിവോ ടുകൂടി കണ്ടും൦കൊണ്ടു എങ്ങനെ ഇതി 
നെ സേവിക്കുന്നു. 

[ഴി കദാ വാ ഹഷികാണി സാമ്യം ഭജേയുഃ 
കദാ വാ ന ശത്രന്മിത്രം ഭവാനി! 
കദാ വാ ദുരാശാവീഷ്ടുചി വിലോപ$ 
കദാ വാ മനോ മേസമൂലം വിനശ്യേല്. ൨൩ 

അല്ലയോ അംബ! എപപ്പ്യോഠം എെറ കണ്ണൂ മുരലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങം വിഷയങ്ങ 
ളില് ഏഴക്കുറവു കൂടാമെ സമതയെ €ജിക്കും? (കാണണം കാണണ്ട കോംക്കണം കേം 
ക്കേണ്ട മറഠം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും വിരോധങ്ങളുമില്ലായ്കു എന്നു താല്ലയ്യും) ൭ 
പ്പ്രോരം എനിക്കു ബന്ധുശത്രവ്യത്യാസംകൂടാതെ ഭവിയ്ക്കം? എപ്പ്യോരം ൦, ന്െറ ദുമ്മോഹ 
വിഷയ ചീരോഗം സുഖപ്പെടും? ഏര്പ്പ്ാഠം മനസ്സു വാസനയോടുകൂടി നശിക്കു.3 

വമോവാകമാശാസ്മഹേഭേവി! യുഷ്ടത് 

പദാംഭോജയുശായ തിധശായ ഗൌരി! 

വിരിഞ്ച്യാദിഭാസ്വല്കിരിടപ്രതോളി- 

പ്രദീപായമായ പ്രഭാവം സുഖായ. ൨ര" 

അല്ലയോ ഗൌരി! അത്യന്തം കാന്തര്യാടുകൂടിയ ഭവതിയുടെ പാദപത്മദവയ 

ത്തിന്നായുള്ള ബ്രഹ്മാദികളുടെ കിരി * സമൂഹങ്ങളാകുന്ന ദിപങ്ങളോടു തിരക്കുന്ന പ്രഭാവ 
ത്തോടുകൂടിയ നമസ്താരവചനത്തെ ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. (ബ്രഹ്മാദികളോറടുകൂടി ഞാനും 

ഭവതി൭യെ നമസ്തൂരിയ്ക്്രാറാകണമെന്നു താല്ലയും.) ഈ ശ്ലോകത്തിലെ “നമോവാക മെന്ന 
തു അനേകാത്ഥങ്ങളുളള വേദവാക്യ മാകയാൽ, മേല് വിവരിച്ചതു ഏററവും ചുരുക്കമാ 

യ ഒരുവിധം താല്ലയ്യും മാത്രമാണു . 

കുചേ ചന്രരേഖം കുചേ താരഹാരം 

കരേസ്വാദുചാപം ശരേഷട് പദൌഘം 

സ്കൂരാമി സ്തരാരേരഭിപ്രായമേകം 

മദാഘുക്സ്റനേത്രം മദിയം നിധാനം. ൨൪൭ 

അല്പദയാ അംബ! കേശ ഭാരത്ത്ിരി ചനദ്രകലയും മുലത്ത ടത്തില് നക്ഷത്രമാ്ഡുയട 

കയ്യില് കരിന്മുവില്ലം പുഷ്ണ്യബാണുത്തില് വണ്ടിന് കൂട്ടവും ധരിച്ചു ചഹരി കൊണ്ട കചങ്ങിയ 
കണ്ുകളോടുകൂടിയതും പരമശിവനാല് ശ്യാനിക്കപ്പെട്ടതും എനിക്കു മരണവുമായ & 
ഗവതിയെ ഞാന് സ്കരിക്കുന്നു. 

ശരേഷ്വേഖ നാസാ ധനുഷ്വേവ ജിഹ്വാ 
ജപാപാടലേലോചഠയേ തേ സ്വരൂപേ 



ശ്രിദേഖിഭൂജംഗസ്ോത്രം ൧൨൭൫ 

ത്വഗേഷാ ഭവച്ചനൂഖസ്ധേ ശവോ മേ 

ഗുണേ തേ മനോവൃത്തിരംബ! ത്വയ! സ്യാല്. ൨൬ 

അല്ല2യാ അംബ! ഭഡതിയുടെ പൂബാണങ്ങളില് എന്െറ മൂക്കും കരിയുധി 
ല്ല'ല് നാക്കും ചെമ്പരുത്തി "പാലെ ചുവന്നിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്മില് കണ്ണുകളും ശിര 
സ്റ്റില് ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയില് എന്െറ തൊടിയും ഭവതിയുടെ ഗുണവണ്ണുനങ്ങ 

ളില് എഷൊ ചെവിയും എന്ദൊ മധനാധിചാരം & പതിയിലും ഭവിക്കേണമമ. 

ജഗല്കമ്മധിരാന് വചോധൂതകിരാന് 

കുചന്മുസ്ൃഹാരാന് കൃപാസിന്ധു പൂരാ൯ 

ഭവാംഭോധിപാരാന് മഹാപാപര്ടരാന് 
ഭജേ വേദസാരാന് ശിവപ്രേമദാരാന്. ൨൭ 

ലോകത്തിഷെറ സൃഷ്ട്യാദ'കമെ ചെയ്യുന്ന മില് സമത്ഥയായി ശു കാലാപിനി 
യായി മുലത്തടത്തില് മാലയെ ധരിച്ചവളായി അധിദം കൃപാര്ദ്രയായി ദുഃഖനാശിന। 
യായി മഹാപ്പാപമോചിനിയായി വേദവാക്യങ്ങളുടെ സാരമായി രിക്കുന്ന ശിവകളത്ര 
ത്തെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു . 

സുധാസിന്ധുസാരേ ചീദാനന്ദനിരേ 

സമുത് പുല്പനിപേ സുരത്നാന്തരിപേ 

മണിവല്യഫസാലേ സ്ഥിതേ ഹൈമശാലേ 
മനോജാരിവാമേ നിഷണ്ണും മനോമേ. ൨൮ 

ജ്ഞാനാനന്ദമാകുന്ന ജലത്താടുകൂടിയ അമുതസമുദ്രത്തിക്കല് ഉള്ളതും നല്ലവ 
ണ്ണം പ്രകാശിക്കുന്ന കടന്യ വൃ ക്ഷങ്ങളാടു കൂടിയതും രത്നക്വിപത്ത് കല്, രത്നസമൃഹംകൊ 
ണ്ടണ്ടാക്കപ്പെട്ട കോട്ടകളോടുകൂടിയ സ്വമ്ല്റദവനത്തിങ്കല് ഇരിക്കുന്ന തും ശിവണ്െറ ജട 

തതഭാഗവുമായ ഭഗവതിയില് എന്െറ സസ്സു സ്ഥിയിയേചച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഞാന് ഭഗവ 
തിതയ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നു സാരാ. 

സ്ഥിരേ പുണ്ഡരികേ സ്ഥിതാ ഗോരകിരം 
കരൈരംബുജം പുസ്കം ലേഖനിഞ്ച 
ദധാനാ നിധാനായമാനാ ബുധാനാം 

റ ചിദായാസ്മ വാഗിശ്വരി മേ ശിവായ. ി 

സ്ഥിരകായ വെളുത്ത താമരവ വില് ഇരിക്കുന്ന നിധികയലപ്പോരലയുള്ളവളാ 

യി (മുല്ല ദ്യയായി) കൈകളറല് വെളുത്ത കിളി താമരപ്പൂ പുസുകം എഴുത്താണി ഇവയെ 
ധരിച്ചവളായിരിക്കുന്ന വാശി (സരസ്വതി) വ'ദ വാന്മാക്ക' അറിവിനായിക്കൊണ്ടും 

എനിക്കു മംഗളത്തിനായി ക്കൊണ്ടും ഭവ ഭക്കണധമ. 

ദൃഗന്തേ വിലോലാ സുഗന്ധി സുമാലാ 
പ്രപഞ്ചേന്രജാലാ വിപത്സിന്ധുകുലാ 



൧൨൬ സൃവരത്നമാല 

മുനീസ്വാന്തശാലാ നമല്ലോകാപാലാ 
ഹൃദി പ്രേമശിലാ ക്ലതാ *ശംഭ്ൂലിലാ” മ്പാ 

ഇളകുന്ന കണ്ണൂകമളാടും, സൌരഭ്യമുള്ള മാചായാട്ടാ, പ്രപഞ്ചമായ ഇന്ദ്രജാല 
വിദ്യയോടു കൂടിയവളും ദുടഖ സമുദ്ത്തിന്െം മവകരയും (മോക്ഷത്തെ കൊട്ടക്കുന്ന 
വരം എന്നു സാം) മുനികളുടെ മനസ്സുകളകുന്ന വിടുകളുള്ളവളു.ം (മുവികളാല് ധ്യാനി 
ക്കഴ€പ്പടുന്നവളായും) ജന്ദ്രാദിമലാകപാലന്മാരാല് വന്ദിയ്ക്കച്ചെട്ടവളും പരമശിവങ്കലുള്ള 
ലിലകളോടുകൂടിയവളുമായ ഭവതി എന്നാല് മനസ്സില് മ്യാനിയ്ക്ചപ്പെട്ടവളായി (ഞാന് 
ദേവിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നു താല്യ്യും 

ഥ ജാലമേതത്ത്വയൈവാംബ' ദൃഷ്ടം 

ത്വമേവാദദാസി ിയൈര ത്ഥജാലം 

ത്വമേകൈവ കര്ത്രിത്വമേകൈവഭോക് ത്രി 
ന മേ പുണ്ദപാപേ ന മേ ബ ഡ മോക്ഷ. ൩൧ 

അല്പുയാ അംബ! ഈ ലോക മുഹം ഭവരിഡയാല്്തന്നെ സൃഷ്ടിക്കച്ചെട്ടതാകു 
ന്നും ഇന്രിയങ്ങംക്കു സഖി ക്ഒന്നതിനുജ്ള വിഷ യസകൃഹത്തെ ഭവതിതന്നെ കൊടുക്കുന്നു, 
ഉണ്ടാഥഒന്നതും അറാഭ പിക്കുന്നതം ഭവരിതന്നെ ഞകുന്നു. അതിനാല് എനിയ്ക്കു പുണ്യ 
പങ്ങമു.ം ബന്ധമോക്ഷങ്ങളു.മില്ല. (ഞാന് ഭചതിതന്നെ എന്ന ആര്മൈക്യടം കല്ലിച്ചിരിക്കു 
ന്നു ഏന്നു സാരം. 

ഭൂജംഗപ്രയാതാഖ്യമേതല് പദോദ്യോ 
ഭജംഗപ്രയാതം മഹാകാലഖവേഗം 
വിജിത സ്വയൈവേച്കുയാ മു മത ഭാലോ 
വിധാതും തഥേഷ്ടം സ്ൃൂണാം ബെന്ധമോക്ഷെയ, ൩൨ 

ഭൂജംഗപ്രയാ 2 മെന്ന രപേരരാടുകൂടിയ ഇര സ്മോത്രത്തെ എ 

അവന് സറ്റഗതി പോലെ അതി വേഗത്തില് പോകുന്ന 
ത്തെ ജയിച്ചിട്ടു (ഭീഘായുസ്സും മുക്തനുമായി യീന്നിട്ട് ) ര 

വന് പഠിക്കുന്നുധേം 
മായ മഹാകാചത്തിവഐെ വേഗ 
സ്വഛകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യൃക്ക്: ഇഷ്ടംപോലെ ബന്ധ മാക്ഷങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന തിന്നു സമത്ഥനായിത്തീരുന്നു ) 

ഇതി പ്രേമഭാരേണ കിഞ്ചിന്മയോ ദം 
ന ബുകെ ൧൮ തത്വം മദീയാ ത്വദിയം 

വീനോദായ ബാലസ്പ) മൌഡ്യം ഹി മാത. 
സദേതല് പ്രലാപസ്തിം മേ ഗഹാണ ൩൩ 

അല്ലധയാ അംബ! സ്നേഹാധ കൃത്താല് അല്ലകിങ്ങിനെ എന്നാല് പറയ൭ 
അതു ഭവദിയുടേയും എ &൯റയും പരമാന്ഥതയെ അറിഞ്ഞി 

ങ്ങിനെ വി  നാദത്ത നായിത്തിരുനനു വോ അതുദപാലെ 

പട്ട 
ട്ടില്ല. കുട്ടിയുടെ മൂഡത്വം എ 

എന്െറ ഈ പ്രലാപസ്മതിഭയ 
സ്വികരിഭക്കണമമ, 



ശിഭവാനിഭൂജംഗസ്പോത്രം ൧൨൭ 

(ഈ ഭൂജംഗ പ്രയാതസ്ടോത്രത്ത ൯ സാരസ്വതാദി പ്രയോഗങ്ങളും യോഗകൃയ്യങ്ങ 
ഭം ശ്രിവിദ്യാമന്ത്രരഹസ്യങ്ങളു.ം മററം വള്്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഇര്രപമദക്്ടും 
ശാക്താദിശാ സ്റൂങ്ങ0ംകൊണ്ടും അറിരയണ്ടതാകയാല് ഈ അത്ഥരലയയില് വിസുഭിച്ചി 

ട്ടില്ല 
ഇതി ശ്രീശങ്കരാചായ്യവിര ചിതം ദേവിഭൂജംഗ പ്രയാതസ്യാത്രം സസ്പൃമ്സുംം 

ത്ത അ വം അ ത 

൫൫. ശ്രിദവാനീ ഭജംഗര്്സ്കോത്രം. 

ഷാഡ്ധാധാരപക്കേരുഹാന്തേവിരാജല് 
സുഷ്ടക്ലാന്തരാളേതിതേജോല്പസന്തിം 
പിബത്തിം സുധാമണ്ഡലം ദ്രാവയന്തിം. 

സുധാമൂത്തിമിഡേ മഹാനന്ദരൂപാം. 

സാരം ഷഡാധാരങ്ങളാകുന്ന പദ് മങ്ങളുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കുന്ന സുഷ്ട്യു 
ടെയുള്ളില് അധികമായ തേജസ്സുകൊണ്ടു ഉ ല്ുസിക്കുന്നതായും അമൃതമന്ധലത്തെ ദ്രവി 
പ്പിച്ചു പഠനം ചെയ്യുന്നതായും വലുതായ തതനന്ദരത്തോടുക്ലടിയതായു മിരിക്കുന്ന സുധാമൂ 
ത്തി (കുണ്ഡലി നിയെ വന്ദിക്കുന്ന ൯. 

വിവരണം. യോഗികരം പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മാണ്ഡം പിണ്ഡാണ്ഡം എന്നു രണ്ടാ യി ഭാഗിക്കയും ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിങ്കലുള്ള സൂയ്യാദിഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രസമൃഹധും മേര്വാ 
ദിപവ്യതങ്ങളും ഗംഗാനദികളം എന്നല്ല സദ്യവും പിണ്ഡാണ്ഡമായ ശരീരത്തിലിരിക്കു ന്നതായും സങ്കല്ലിച്ചിട്ട പിണ്ഡാണ്ഡ ബുഷ്മാണ്ഡങ്ങറാക്കു തമ്മില് ഐക്യവും കല്ലിച്ചിരിക്കു 
ന്നു. ശിവസംഹിതയില് (ദേഹേസ്തിന്ന ചത്തര്ത മേരു സ്സപുദ്വിപസമന്വിതഃ സരിതസ്സാ ഗരാമശ്ശൈലാട ക്ഷേത്രാണനിക്ഷേത്രപാലകാഃ ജഷ .യാമുനയസ്സ വ്വ വക്ഷത്രാണിഗ്രഹാ സൃഥാ പുണ്യഷിത്ഥാനിപീഠാനി വത്തമന്ത പീറദപ മാട സൃഷ്ടി 

 ന്തൌശശിഭാസ്തുരൌ ന ഭോവായ്യശ്ചവഹ്നിശ്മ ജല ംവൃത്ഥിയ൭ഥെവച ത്ര്രെമലാക്യേയാ നിദ്ര മാനി താനി സവ്യം ണിദേഹത$) എന്നുണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫഐ്ഐെക്യമത്താടു കൂടിയ പ്രപഞ്ചം (പാദോസ്വ വിശ്വ ഭൂതാവിറ എന്ന വേദവാക്യത്താല് പരമപൃരുഷങ്കള നിന്നു വേറല്ലാത്തതിനാല് ശിവാംഗമായിട്ട യോഗി കളാല് ധ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്നു ഹേതു (തല് സ്രഷ്ടാ തേ വാനു പ്രാവിശല്) എന്ന വേദവാക്യത്താല് ധിചന് ബ്രഹ്മാണ്ഡപിണ്ഡങ്ങ ളെ. സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളില് സവ്യ വ്യാപിയായിരിക്കുന്നതാണ്ട്. എന്നാല് മന്ത്രകത്താ ക്കളായ ശഞബ്ദദൂബ്രഹ്മാഭികരം പ്രണവമന്ത്രംകൊണ്ട പ്രപഞ്ചത്തേയും പത്മപത്രാന്തര്ഗത ജലംദപാലെ ഭിന്നാഭിന്നമായ പരമാത്മാവിനേയ്യം ധ്യാനിക്കുസമ. പ്രണവമന്ത്രമായതു് 
അ. ഉ. മ. ബി വു_നാദം_കല ൫൬ ആറ്ററ്ന്സുങ്ങം ചേന്നതാണ്ട് . ഇതില് അകാരംകൊ ണ്ട തദ്രഗ്രശഗ്ഥീയേയും ബിന്ദു നാദങ്ങ ളെ ക്കൊണ്ടു മൂലം, സ്വ ധിഷ്ടാനം, മണിപൃരം, ആ നമഫതം, വിശുദ്ധം, ആജ്ഞാ എന്ന ഞറാശാരങ്ങളേയും ശ്യാനത്തി ങ്ക, സൂചിപ്പിക്കു 
ന്നു, ലിയു ഒടുചിലുള്ള കുലക?ം സൂയയചന്ദ്രമസ്സുകളു.ടെ രശൂിരൂപങ്ങളായ ൩ ൬൨ ദിവ സങ്ങളും തദ്ദിവസങ്ങളായ മതേജസ്സുകളെ കാലരൂപിയായ ശിവനായും ധ്യാനിക്ക൭ ടുന്നു. രൈരവയാമളത്തിത (അദഷ്ടാത്തരശതംവഹ്നേഃ ദഷോഡമശാത്തരകംരമവഃ ഷട്ട് 

സംഹാരകത്താരെരര്്രമ 



൧൨൮ സൂവരത്മാല 

ത്രിംശദുത്തരശതം ചന്ദ്രസ്വല വിനിട്്്റയം ബ്രഹ്മാണ്ഡംഭാസയന്ത സു പിണ്ഡാണ്ഡമപി 
ശങ്കരി ദിവാസൂ യു സൃഥാരാത്രെര സോമൊ വഹ്നിശ്ചസന്ധ്യയോഃ പ്രകാശയന്തഃകാലാം 
സു രസ്ത്രാല് കാലാത്മകാസ്പയദഃ ഷഷ്ട_യത്തരഞ്ച തരിശതദിനറന്വേവതുഹായനം ഹായനാ 
ത്മാ മഹാദേവഃ പ്രജാപതിരി തിശ്രുതേ3) എന്നുണ്ട്. എന്നാല് (ബിന്ദനാമകലാതിതാ 
യസൂം ര് വദസയോഗവില്) എന്ന യോഗശാസ്രുവഥ നത്താല് ബിന്ദനാദകലകളില് നി 
ന്നും ഉ പരിസ്ഥമായ തേജസ്സികന ധ്യറനിച്ചറിയുന്നവന് യോഗത്തെ അറിഞ്ഞവനാകുന്നു 
എന്നുണ്ട.. ഇനി ബിറുനാദങ്ങളെ മക്കാണ്ടു കല്ലി ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷ ഡാധാരരൂപങ്ങ 
ഭ്േഡയും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങദളേഡും അവയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളയും പറ 
യുന്നു. 

ഇവിടെ ബിന്ദു വന്നതു” ശിവനും നാദമെന്ന 27 ശക്തിയും അവ ണ്ടും ക്രമേണ 
സൂയ്യചന്ദ്രാത്മകങ്ങളും തുള്ളൂരക്ത വണ്ണുങ്ങളും ആകുന്നു. ചന്ദ്രജ്ഞാനത്തില് (ത്രിരകോനേ 
രൂപിണി ശക്തിര്ബിന്ദുരൂപശിവഃ സ് മുയഃ അവിനാഭാവസംബന്ധസുസ്ലാർ ബിന്ദത്രി 
കോണര്യാട$) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കയാല് ശിവശക്തികളില്വെച്ചു ശിവന ബിന്ദു (വൃത്ത) 
രൂപനും ശക്തി ത്രികോണരൂപിണിയും തുന്നു. ഇതു ശ്രി ചക്രമായ രാജരാജേശ്വ 
രീദേഹത്തിഒന്ഠ ൪൩ കോണങ്ങറം ശക്തികളും അഷ്ടദലദഷാഡശദലത്രിവലയങ്ങാം ച 
ക്രബനന്ദുക്കളു.ംത്ഞയിട്ടു ദേവിഭക്തന്മാരാല് കല്ലിക്ക പ്പട്ടിരി ക്കുന്നു. ശ്രിചക്ഭത്തിലാണു 
യോഗശാസ്ൂസിദ്ധമായ ആധാരഷട് കത്തിെറ അന്ത" ഭാം. അതിനാലത്രെ ശക്തിഭയ 
ത്രികോണരൂപിണിയായും ബിന്ദവെ വൃത്തമായും കല്ല ക്കപ്പെട്ട തു. സുഭഗോദയസ്തുതി 
യില്. (ത്രികോണഞ്ചാധാരം ത്രിപുരതനു രേഷ്യാരമനഘഭമവല് സ്വാധിഷ്ഠാനാം പു 
നരപിദശാരംമണി പൂരം ദശാരംരതേ സംവില്മലമഥ മന്ന്പശ്രകമുമേ വിശുദ്ധം റാ 
ജ്ഞാശിവ ഇതിതതോ ബൈന്ദവഗൃഹം) എന്നും കെരേവയാമജത്തില് (ത്രികോണമഷ്ടകോ 
നേഞ്ച ദശകോണ ദ്വയന്തഥാ മനു കോണഞ്ചതുഷ്ലോണം കോനെചക്രാണിഷട് ക്രമാല്. 
മുല്ധാധാരം തഥാസ്വാധി! ഷ്യാനഞ്ചമണിപൃരകം അനാഥതം വിശൃദ്ധാഖ്യമാജ്ഞാവക്രം 
വിദ“ ബുധാഃ തവാധമാരസ്വരൂചാണി കോണഖക്രാണി പവി) എന്നും പറഞ്ഞിരിക്ക 
യാർ ശ്രിംക്രത്തിഷൊ മ്ധൃത്രികോണം മുൃലാധാരവും ഷ്ട ഃകാണം സ്വാധിഷ്ഠാനവും 
അന്തറദശാരം മണിപൃരധും ബഹ് ൪ദശ ൪൦ അനാഹമവ൨ം ൨മുദ്ൃശാരം വിതൂദ്ധവും ഗി 

വചക്രപതുഷ്ടയം ആജ്ഞാംക്രവും ന്തകുന്നു. ിവംതൂചതുഷ്ടയമാവിതു. (ബിന്ദുശ്ചാഷ്ട 
ദലം പത്മം പത്മംഷോഡശപത്രകം:. ൨ തുരശ്രഞ്ചചത്വാരി ശിവചക്രാണ്യനു ക്രമാല്) 

ഇപ്രകാരം കുചയോഗി കളുടെ മതമാകുന്നു ഇതരയോഗികളുടെ മയം അല്പം ഭേദത്തോ 

ടുകൂടിയാകുന്നു. എങ്ങിനെയെന്ന ൯ (ഏകഏവ ശി വോബിനുര്ദശധാഭി ദ്ൃയതേതതഃ) എ 

ന്ന ചന്ദ്രജ്ഞാനവാക്യത്തിലും (സ്വ ധിഷ്ടാനേസംഹ്വര ഷ ഷഡ് ബിന്ദകൃതഃ) എന്നു പാ 

തഞ്ജുലയേ.ഗസൂത്രവചനത്താലും മൂംാധാരത്ത' ൭൯റ നാലുദലങ്ങം മഃനാബുദ്ധൃഹം 
കാരചിക്തങ്ങ മും സ്വാധ്ഷ്യാനത്മിനെഠ ആര ഒലങ്ങം കാമ 3ക്രാധ: ലാഭ ഃമാഹമദമാത്സ 
യ്യങ്ങളും ഞുകുന്നു എഏകമായിരിക്കുന്ന ബിനു ഇങ്ങിനെ ൧ വിധത്തില് ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു 

ഏന്മ് യോഗശാസ്പുസിഅോന്തം. ഈ ത്തറാധാരങ്ങളും മനകല്ലിതങ്ങളല്ലാതെ തത്തക 

സ്ഥാനങ്ങളില് പ്രത്വക്ഷരൂദപണു സൃഷ്ടിയില് ഉള്ളവയല്ല എന്നതിസ്മ് ദുവ്ാസാമഹ൪ 

ഷി യാലുണ്ടാക്ക പ്പെട്ട ദേവിമഫിമന സസ്യോത്രത്തില് (അ ദി ക്ഷാന്തസമസൂവണ്ണ് സുമ 

ണി പ്രാമതവി മാനപ്രദഭേ ബ്രഹ്മാദി പ്രയിമാഭികിചിത ഷഡാധാരാബ് ജകക്ഷ്യോന്ന യ) 
എന്ന വാക്യം പ്പമ.ണമ കുന്നു. മൃലാധാര മിമി ജന്റ ദപങ്ങം അന്തഃകരണങ്ങളാണ് . ഈ 

യാധാരത്തിന്നു മൂല മെന്നു പേരുണ്ടായതു മറവള്ള ആധാരങ്ങളുടെ ചുവടായതിനാലാണു് , 



ശ്രീഭവാനി ദുജംഗാസൂത്രേം, ൧൨൯ 
(മൂലമാധാരഷട് കാനാം മൂലാധാരം വിദുര്ബുധാഃ സവ്യാധാരാമഹീിയസ്താന്മൂലാധാരത 
യാസ്ഥിതാ തദദാദവതു ദേഹ സ്ൃപാതസ്വാദുല്ഗമോപിവാ) എന്നു തദ്രരഹസ്യം. ഇതി 
ഒെറ സ്ഥാനം ഗ്രദത്തിം കരി നിന്നു? രണ്ടംഗ്ലം മുകളിലും മേഡ റത്തില്നിന്നു് രണ്ടഗേലം 
താഴത്തും തയി നാലംഗുലം വിസ്മാരത്തിലാകുന്നു മുഖാധാരം. ശിവസംഹിതയില് ഗുദാ 
തആആദധ്യംഹുലാദൂദ്ധവം മേഡ് റാദ്ധ്യംഗുലാദധഃ ലതുരഗലവിസ്മാരമാധ രം വത്തതേസമം 
പഴിസ്ത്റുരദാഭിസാന്തചതുവിന്റ്റും ചതുര്ദലം കുലാഭിധംസുവണ്സ്ണാഭം സ്വയം ദ്രലിംഗ 
സാഗതം ഒപരരണ്ഡായത്രസി ഭ്ധാസ്മിഡംകിവീയത്രഃദവതാര് എന്നുണ്ട. ഈ ആധാ 
രത്തിനെറ ദലത്മാം പൃവാദിക്രമമനെ വ.ശ.ഷ. സ. എന്ന അക്ഷരങ്ങളാണു . ഇവവ 
രദാശ്രീഷണ്ഡാ സസ്വതി) ഏന്ന ദേധികള.ടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നു സൂധിപ്പി 
ക്കുന്നു. ഈ മുലാധാരചക്രം സ്വത്ല് നിറമാണ് . അവിടെ ദവിരണ്ഡന് എന സിദ്ധനും 
ഡാകിനിയെന്ന ശക്തിയും ധസിക്കന്നു. ഇവളെ കുലയോഗികാം ധ്യാവിക്കുന്നു. (മുലാ 
രസ്ഥപരത്മ ശ്രുയിദലച സി താംപഞ്ച വത്രത്യാംത്രിബണേത്രാം സ്വണ്ണാഭാമസ്ഥിസസ്ഥതാം 
സ ഞിമപികമലം പൃസൂകം ജ്ഞാനമുദ്രാം ബിദ്രാണാം ബാഹുദണ്ഡെസ്സലളിതവരദ 
ഭ്യാഭിയുക്താം മമനാഞ്ജാം മുപഴഗാന്നേസക്തചിത്താം മധുമഭമുഭിതാം ഭാവയേസഡ്ഡു 
കിനീംതാട) എന്നുണ്ടു . ഈ മുലപത്മത്തിന്നു അഘോരതമെന്നും പേരുണ്ടു . ദലങ്ങാഠം രക്ത 
വണ്ണുങ്ങളാണു . ഇതിഖെറ കമ്ല്്ി :-ഷല് ഒരു ത്രികോണമുണ്ടു. അതു” പശ്ചാല്ദാഗത്തേ 
ക്ടു തിപിഞ്ഞാണ്ിരിക്കുന്നതു. അതിനെ കാമാ എന്നും യോന യെന്നും പറയും. ത്യയോ 
വി ഇച്ചാശക്തി, ക്രിയാശക്തി എന്ന ശക്തി ത്രയത്തോടുകൂടിയതാണു്. യോഗദിപിക 
യില്. (ര്രിധകാണം ദേഹമദ്ധയസ്ഥം മൂലാധാരം വിദുര്ബ്ുധാഃ) എന്നുണ്ട് ശക്താഗമത്ത] 
ല്) അഘോരാര്േമൃലചക്രേ അഭിരക്തച തു൪:യെ ൨ സാന്തവക്ലാസംയു ക്തം രക്തവ 
ണും മനാഹരം ക്്റികായാം സ്ഥിതായാനി$ കാമ ഖ്യാ പരമേശ്വരി തദ്യോനിഃ 
പരമേശടനി ഇച്ഛ്ാജ്ഞാനതക്രിയാത്മ'കാ അപരാല്യം ഫികന്ദറ്റ്യമാധാരേ തത്ര്ി 
കോന്നകേ സ്വയം ലിംഗം തന്മഭ്ല്യേ സരന്ധ്റം പശ്ചിമാനനം) എന്നുണ്ടു. ശി 
വസഃഹിതയില് (തസ്തിന്നാധാരപാഥോധജ കന്ണ്റികായാം സുര്ശാഭനാ ത്രിധകാണം വ 
ത്തതേയോനി$ സവ തന്ത്ര ഗോപിതാ) എന്നുണ്ട.. അത്ര കോണത്തിലാകുന്നു കണ്ഡ 
ലി ലീ ശക്തിയെന്നനാഡിയിഴി ന്നത്. അതി സകല നാ ഡികളേയും ചുററികക്കെഠണ്ട് 
മുന്നര പ്രദക്ഷിണ വലയാ കാരമായിട്ട* തവെറ വാലിമന വായില് കടത്ധിട്ട് സുഷുമ്ന 
ദ്വാരത്തിന്നുള്ളില് മിന്നല് പ്രകാശത്തോടെ കിടക്കുന്നു. (തത്രവിദ്യല്ലതാകാരാകണ്ഡലീ 
പരദേവതാ സം ഷ്ലുസകലാനാഡീസ്പാദത്രിവലയാകൃയിഃ മുഖേസഡിഴവശ്വസാ പു 
പ സുഷ്മ് നാവി വരേ സ്ഥി തറ) എന്ന ശിവസംഹി താ കലരുക ൨ ക്ഷത്തില് ണ്ഡ 
ലി വിശക്ഷ, മുന്നരച്ചൂററായിട്ടല്ല എട്ട ചുററാഷട്ടാണ്* കിടകടന്നത് എന്നുണ്ട . യേഥ 
സംഗ്രഹ്ധഗത്തില് (ഞധാദര പ്രഥമേ പാസ്കില് ര പൂചചാമികര പ്രദ അഷ്ടധാകുടിലാനിത്യം 

രെ പ്രയാസമണ്ട്”. ഈ കുണ്ഡലിനീശക്തി എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കി ടക്കുന്നു. സുപ താ 
നാഗോ പമാഹഫ്യഷാസ്റ്റരന്തീ സുഭയാസ്വയാ. അഹിവല് സന്ധി സംസ്ഥാനാവാദേ 

ശക്ത 3കണ്ഡലി വിസ്ഥിതാ) എന്നുണ്ട് . ഇതില് എതാണ്. സത്യമെന്നറിയുന്ന ധിന്നു് വട 

വി ബിജ സംജ്ഞകാ.) ഇതിന്നു സറ്റ്യാകൃതിത്വവും സ്വപ്രകാശവുംഉണ്ട്. ശാക്തന്മാ൯ 
ഇര്യൂനെ വാദഗ്പിബിജടൊന്നു പഠയുന്നു. ഇവിടെ സുഷ്യമ നാവിവരത്തിലാകന്നു കു 
ണ്ഡലി ഹിവാസമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സ്സൃഷ്ടമാകന്നില്ല. അതിനെ വിശദമാക്കുന്നു. ഒ 
രു ശരിരത്തില് മൂന്നരക്കോടി നാഡികളുണ്ടു'. അവയില് പ്രാധാന്യം ഥാ നാഡികരംക്കെ നും ൧൪ നാഡികരംംക്കെന്നും പ ക്ഷാത്തരമുണ്ടു . ക തുര്ദശ നാഡികളില് വെച്ചു” പ്രധാന 

1? ടം 



[ 

൧൩.൨ സൃവരത്നമാല 

ജം. ജസ, പിംഗല, സഷ്യമ് ന എന്നവയാണ് വൃഷ്ട മുതൽ കന്റാംവഭരഗ 

മിച്ചിട്ട കപാല ത്തെ വഹിക്കുന്ന അസ്ഥി ദണ്ഡത്തിന്നു യോഗശാസ്രുങ്ങളില് മേരദന്ധം 

എന്നു പേ കുന്നു. മേരുദണ്ഡത്തിവെറ വാമഭാഗഞ്ജ് ചന്ദ്രരൂപിണിയായ ശൂക്ൂവങ്സുയാ 
ക്കുന്ന. അതിനെ ശക്തിയെന്നു ശാക്തന്മാ൪ പറയുന്നു. മേരു ദണ്ഡത്തി 

ഭാ€ ു (ര റ ഴ് )) ഴ് ചി ി 1 ( 1 യ [ന ഒെറ ദക്ഷദാഗത്തു അനനെവണ്ണ്ണുയായ് സൂയുരൂ ണിയായ പിംഗലവത്തിക്കുന്നു. അ 

തിനെ ശാ്ഞന്മാര ശിവനെന്നും പറയുന്നു. (സ്പിപ്യരുഷ രൂപങ്ങളെന്നു മാത്രം സാര) 

യ ഇഡാ വത്ത 

മേരുദണ്ഡത്തി ന്െറ താഴത്തു മൃലത്തിങ്കല് ഡിന്നു' ബ്രഹ്മ ധ്രംവരെ പ്രധേശിച്ചതാകു 

ന്നു സുഷ്യമ് ന. അതു അഗ്നിത്രുപിണിയാണു . ഇമ്മുന്നു നാഡ്കളു.ം ഇങ്ങിനെ വൃഷ്ടവം 

ശത്തെ ആശ്രയിച്ചിദിക്കന്നു (മഃരാരധര്സ്ഥിതായാതുമുലാദാബ്രഹ്മരന് യ്യൂഗാ സര്വ 

തേജോമയിഡാതു സുഷുമ് നാവഫിരൂപിണി സുഷമ നാന്തര്ഗതാചിത്രാചന്ദ്രകോടിസമ 

പ്രഭാ സവ ഃദവമയീസാതുയോഗിനാഹേദയംഗതാ തസ്വാമമ്യയേബ്രഹ്മനാഡിമുണാളുത 

തൂരൂപിക്കി ബരഹ്മരന് ധ്രന്തൂതത്രെവ സൂടഷ്കാല് സു ക്ഷ്മുതരഃഗതം) എന്നു ശിവസാംഹി 

തം സുഷമ നാനാഡിയുടെയുഭളില് ചിത്രാനാഡിയും അതിന്നുള്ളില് ബ്രഹ്മനാഡിയും വ 

ത്തിക്കുന്മ. ഈ ബ്രഹ്മനാഡിയാകുന്നു കണ്ഡലി വ് ശ ക്തിയെന്നതു. ഇപ്പകാരമിഴിക്കുന്ന 

സുഷമ് നയുടെ ഗ്രന്ഥികിളിലാണു് ഷട് ചക്രത്ങാം സ്ഥി യിചയ്യുന്നതു. (സുഷമ് നാ 

ഗ്രന്ഥിസഃസ്ഥാനിഷട് ചക്രംിയഥാത്രമം) എന്നു യോഗസംഗ്രഹം എന്നാല് കുണ്ഡലി 

നീശക്ത'യിരി ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്നു കാമര്രുപം എന്നു പേരാകുന്നു. യോഗശിദഖാപ 

നിഷത്മില് (യ ത്ൂകണ്ഡലി നീ നാമപരാശക്തിഃ പ്രതിഷ്ഠിതാ തത്തര്ദതല് കാമരൂപാഖ്യ്യാ 

പീഠം കാമഫലപ്രദം) എന്നുണ്ട' . യോഗ മുഡാമണിയില് (ആധാരം പ്രഥമംചക്രസ്വോ 

ധിഷ്ടംനാദധിയിയകം യോനി സ്ഥാനംദ്വയാര്മമ്മേകാമരൂപംനിഗദ്യതേ) എന്നുണ്ട ം 

ഇതു മുമ്പില് പറഞ്ഞയിനു വിരോധമാണു . ഇധിടെ ആധാരസ്വാധിഷ്ഠാനങ്ങളു.ടെ ഇട 

യിലാണു" യോഡിസ്ഥാനവും കാമരൂപവും എന്നു കല്ലിച്ചിരി ഒന്നു: യോഗകണ്ഡല്ലൃപ 

നിഷത്തിലും കുണ്ഡചി ശനിയുടെ കിടപ്പിനെ എട്ടു പൂഠറാക്കിക്കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു (കന്ദേഭ്വ 

കുണ്ഡലീശക്തിരഷ്ട ധാ കടിചാകൃയിഃ ബ്രഹ്മദ്വാരമുഖംനിത്ചംമുഖേയാഛാല്ലതിഷ്ഠടയി യേന 

ദ്വാരേണഗത്തവ്യൂം ബ്രഹ്മദ്വാരമനാമയം മുഖ നാഛാലദ്യ ൭3 ൧ പ്ര സു പ്ാപരമേശ്വരീ 

പ്രബുദ്ധാവഹ്നി മയാ ദഗനമനസാകരുതാസഹഫഹ സൂപിവല്ഗാത്രമാദായ വ്രജത്യദ്ധവംസുഷു 

മയാ ഏന്നുണ്ടു . ഇങ്ങിനെയുള്ള മുലാധാരകമ്ള്്റികയിമാണു ൩_യംദൂലിംഗം പശ്ചിമാ 

ടുമുഖമായി സ്ഥിതി യ്മുന്നതു . (സ്വയംഭൂലി ംഗംതന്മ38ധൃസര 0൨൦ പശ്ചമാനനം 

ധ്യായേല്പപരമേശാനിശിവം ത്ൃാമലസുന്ദരം തേനമശ്ലേണ കുണ്ഡലി വീയാതാംകരോരുി 

ഫി ഭിന്നാഭിന്നാപുരീംയാതി ആയായികുണ്ഡചിവീസമാ തത്രവി ദ്യ ല്ലയാകാരാകുണ്ഥല്, 

പരദേവതാ പ്രസുപുഭജഗാകാരാസവാരി തരിവലയാന്ന്വിതാശിവമ വഷ്ട ച്യമഹഫേശാനി 

സര്വദാപരിതിഷ്ഠ മി യേനമാദഗ്ഗണഗതുവ്യടയ്ഖ്രഷ്മദവ്വാരം നീരാമയം മുദഖനാഛാലപ്യമ 

ദ്വാരാപ്ര സുപ്യാപരമേശ്വ 1) എന്നു് ശക്താഗമത്തില് പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുമ്പില് ൨റയ 

പ്പെട്ട രശിരൂപങ്ങളായ കലകട്ളില് അഗനിക്കുക്കൂ (൫൭൬) കലകഠം ഈ മുൃലാധാരത്തിഭം 

ലാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന മുലാധാരപത്മ തോങ്കല് മതഭേദകില്ലാത്തവരായ യോശി 

കരം വച്പഭാദ വി യാടുകൂടെ ഗദണശവെ ധവാനിക്കന്നു (വിശഷ സദളയുക്തേസമ്യഗാ 

ധാരപത്മേതരു നേമരുണഗാത്രംവരാണസ്പ ത്രിമണത്രം അഭയചരറഫന്നും കാരുപാ 
മി ി ല്യം ധം 

ശാങ്കശോദ്യല് ക൪കമലസ്വമതാ ചിത്തദയദ്വി രാജു ഫീ ന്നണ്ു ി (കാ) 

സ്വാധിഷ്ഠ നം 

രണ്ടാമത്തെ ആധാരമ.യ സ്വാധിഷ്ഠാ റാ ലിംഗത്തിലന്റ മു വട്ടിലാകുന്നു യോഗ 

മ്രിഖയില് (സ്വാധിഷ്ഠാനാം വയംചക്രഠ ലംഗമൃലേഷസതശ്രുകൂടു എന്ന യോഗസഗ്രേഹ 



ശ്രിഭവാനി മേംഗസ്നോത്രം ൧൩൧ 

ത്തില് (തസ്യാംഗുലിദധഭയാത്വേധേ തസ്താന്മേഡ്യപദേസ്ഥിതം- സ്വാ ധിഷ്ഠാനാഹപയം വ 

ക്രംചതുരശ്രംമണി പ്രദം) എന്നത് നാല് മൂലാധാരത്തില് വിന്നും രണ്ടംഗുലം മുകളിലും രതാ 

പ്രകാ ശത്തോടുകൂടിയും ഇരിക്കുന്നു. ഇതിത൯റ ക ഗ്ണ്ികയില് ചതുരശ്രമുണ്ട എന്നുപറഞ്ഞ 

തു മറവള്ള ശാസ്രൂങ്ങ ക്കു വിരോധമാകന്നു. ശിവസംഫിതിയില് (ദ്വിതീയന്തുസരോജം 

യല്ലിംഗമൂലേ ല്യവസ്ഥിതം--തല് ബാദിലാന്തഷഡ്വസ്റ്റു പരിഭാസ്വരഷഡ് ദല൦സ്വാധി 

ഷ്മാനാഭിതംതത്തു പങ്കജംശോണരൂപകം-ബാലാഖ്യസുത്രസിദ്ധാസുി ദേധിയത്രാസ്മീരാ 

കാണി] എന്നുണ്ട . ഇതിന്െറ അ്വദലങ്ങാാബദമയരലക
്ടന്ന ത്നക്ഷരങ്ങകാണ അധ 

ബന്ധിനി_ ഭദ്രകാളി_ മഹാമായ_യശസവിസി_ രമാ.ലംബോഷ്ടീ - എന്ന ദേധികള.ടെ 

വാസസ്ഥാനമാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശിവസംഹിതാകാരന് സ്വാധിഷ്ടാനത്തെ ശോ 

ണവണ്ണുമാണൈന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മറവചില ശാസ്തുങ്ങളില് അഞ്മനവമ്ല്ുമറയും തട്ട 

ലങ്ങമ്കെ വില്ൃദ്പശ്ലുങ്ങളലായും കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആധാരം അഗ്നിതത്ത_.ത്േമോടുകൂടി 

യതാണ. ഇവിടെയാണ് കുണ്ഡലിനി താ൯ അധിഷ്യാനമാക്കി ഗ്രന്ഥിയഷെച്ചെയുകിടക്കു 

ന്നത് എന്നു ചില ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറകയാലഒ്രെ തുയിന്നു സ്വാധിഷ്യാനമെന്നു പേരു 

ണ്രായതു . യോഗിയായിരി'ക്കുന്നവൽ സ്വാധിഷ്യാനത്ഥിലെ അഗ്നിയെ ജവപിപ്പിക്കമ്പോ 

മം കുണ്ഡചിവിശക്തിയു ണനിട്ടു ഗ്രന്ഥി തൂയങ്ങളെക്ക ടന്ന ദവാദശാന്തത്തിങക്കലിര ക്കുന്ന 

ശിവമനാടുകൂടെ മോദഭിക്കുന്നു. ഇതിനെ യജുവ്വേദത്തിലും ൨.റയുന്നു (യല് കുമാരിമന്ത്രയ 

തേയര്ദ്യാഷ ദ്യ പതിവ്്രമാ- അരിഷ്ടം യല് കിഞ്ചി ക്രിയതേ അഗ്നിസൂദനവേധതി)എന്നു 

സുദമഗാദയസ്മൂയിയില്. (മനോമാഗ്ഗം ജിതാ മരുത ഇഹ നാഡിഗണജുഷോനരുദ്ധ്യാ 

ക്കം സേനദും ദഹനമപാ സ ജ്പാപ്യശ് ഖയാ_ സുഷ്ുമ്ലാം സായോജ്്യൂഥയയി ചി ഷഡ് 

ഗ്രന്ഥിരശിനം തധാജത്താ ലകൃസ്ഥശ്രേഥയതി മഹാദയാഗിസമയി. കുമാരീയന്മന്ദ്രംഅവ 

നതിചതതോയാഷിദപരാകുലം ്ൃക്തവാരൊതിസ്റ്റുടതി ച മഹാവിലപതഗി_ തത3പ്പാ 

തിവ്രയ്ം ഭജതിദഹരാകാശകമലേ സുഖാസിനായാഷാ ഭവസി ഭധസില്കാരരസികാ_) 

ഏന്നുണ്ടു . തദ്രയാമളത്തില് പ്രബുദ്ധാം വഹനിയോഗേ സമനനാമരുതാസ്ഹ ഉരദ്ധ്വം 

നയേല് കണ്ഡലിനീട ജീവാത്മസഹിതോപരി എന്നുണ്ട . യോഗകണ്ഡല്യപ നിഷത്തില് 

കലയോഷിൽ കുലംത്ൃക്തവാ പരം വഫഷ്ണമേതിസാ ഭൂജംഗാകാരരൂപേണ മൃലാധാരം 

സമാശ്ധിതാ ശക്തിഃ കുണ്ഡലിനി നാമ ബിഡസതന്തുനി€പ്രഭാ മുലകന്ദം ഫനോഗ്രേണ ദ 

ഷ്ടവ്വാ കമചകന്ദവല് മുഖേനപുഛം സംഗ്ൃഹ്ൃയ ബ്രഹ്മരഴ്ഡസമനചിതാ പത്മാസനഗത 

സ്പൂവസ്ഥോ ഗുദമാകുഞ്ച്യസ്റാധക$ പായുമുദ്ധവഗതം കവ്യന് കുഠദകാവിഷ്ടമാനസ$ വായ്യുാ 

കാശചശാദഗ്നിം സ്വാധിഷ്ടാനഗതംജവലന൯ ജവലനാഘാതപവനാഘാഒതെല്ന്നിദ്രി 

തോഫി ട് തദ്രഗന്ഥീം നതോഭിത്വാ ഠിഷ്ക്കഗ്രന്ഥിംഭിന തൃതഃ ബ്രഫ്മഗ്രന്ഥിഞ്ചദിത്രൈ 

വ കമലാനി ദിനത്തിഷട് സഹസ്സരകമലേ മക്തി ശ്ശീവേന സഹമോദതേ സാ ചാ വസ്ഥാ 

പരാജേഞയാ മെസവനി൪യൃയരികാരണഠ) എന്നുണ്ട. സ്വാധിഷ്ഠാനചത്രത്തില് ല്ലായാ 

രപ്രകൃതിയായ നാലു ദളങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ആ ധാരമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു ളങ്ങളു.ം 

ഇങ്ങനെ ആവ ദളങ്ങാം ഭവിക്കുന്നു. ഇച്ചക്രത്തില് ശാക്തയോഗികരം മേദദാധിഷ്യാനകേ 

വത്വയായ കാക്കിസിഒയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. (സ്വാധിഷ്ടാനാഖ്യപത്മേ രസദലലസിതേ വേദ 

വര്ര്രാം ത്ിണേത്രാം പിതാഭാംധാരയന്തിം ത്രിശിഖഗണകപാക ഭയാനാത്തഗമ്യാം മേ 

എദാധാതു പ്രവിഷ്ടാട മ ധുമദമുദിതാംബന്ധിനി പുദ്യശക്ത്യാവിതാം ദഭ്ചയന്നസക്താമദിമ 
തഫലദാ- കാകിനിം ഭാവയേത്താം) എന്ട. ഡിമ്മത്സരന്മാരായ യോഗികറം അവിടെ 

സരസ്വതവസഹിതനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ധ്യാസിക്കുന്നു. (ബദമയരലസംഞജൈഞ രക്ഷ 
008 കുപൃര്ത്മേ രചി രമുപനിവിച്ചും 2. ൫9൬) പത്മദ്യോനിം ആഅദയവരദഹുസൂട കൂ 



൧൩൨. സൂവരത്നമാല 

ണ്ഡികാമക്ഷ ലാം 3ധ2ന% ൨ മലം ചിന്മയേദ്ധിശ്വയോഡിം_ എന്ടെ . ഇച്ൃക്രത്തി 
കല് രാഗ്ധികലകാം ൫൨ ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒകെ അഗിക്കു ൧൨൮ കലകളായ രശ്മിക 
ളാണു. ഇച്ചക്രത്ധിനു മുകിലാണം അഗ്നിസ്ഥാനം, അധിഭനെ ത ത് കു പ 
റയുന്നു. 

൩. മണിപൃരം 
മുന്നാം ത്മേതായ മണിപൃ൪ം സ്വാധിഷ്ഠടനത്ത' കല്. വിന്നു: പത്തര അംഗ്ൃലം മു 

കളില് കിടക്കുന്നു. അത് രത്തപ്ര ഭമാനൈന്നു പക്ഷാന്തരം. യോഗസംഗ്രഹത്തല് (സു 
ഹു മമ മ്ായാന്തതോപൂഭദ്ധചമദ്ധോത്തരദശാംഗുലം വക്രം ദശദലം തത്രമണി പുരം രധിപ്ര 

ഭം) എന്നുണ്ടു'. ഇലൃക്രം നാഭിസ്ഥാനത്തിങ്കലാണ്ഡ്. ഇരിന്െറ ദലങ്ങം, ഡഡണതഥദ 
ധന൨ഫ എന്ന പ്ല അവ ഡാമരി, ഡംകാരി, ണാമഴി, താഠസി, സ്ഥാ 
ണീ, ദാക്ഷായണ്, ധാത്രി, നാരായണി, പാധ്കരധി, ഫട് കാരി, എന്ന ദേവികളുടെ വാ 
സസ്ഥാനങ്ങളെ സ്ൂചിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇല്ൃത്രം സ്വ ് ല്ൂനിറമാ കുന്നു. അതിന്െറ 
കണ്ണ്ികയില് രദ്രനെന്ന റ് കിവി ദേവിയും വത്തിക്കുന്നു. ഗിഖസംഫി 
വി (തൃതീയം കജംനാഭൌമണ പൃരകസധജ്ഞകം ദശാരഃ ഡാദിഫാന്താമ്സൂശോടി 
തഃഹേമവളങ്സുകം രഅദ്രാരഖ്യായ തൂരസി ദ്ധാസ്മിസവ്വിമംഗലദായകഃ തത്രസ്ഥാലാകിവീനാ 
മ് ാനീലേധീ ൨ രമധാധ്ധികാ) എന്നുണ്ട്. മുനില് സൂചിപ്പി കഴ പ്പെട്ട യോഗകത്താല് കുണ്ഡ 
ലിസി ശക്തി, ചന്ര്രാമയത്തെ ദ്രവ ിപ്പിക്കുമ്പോരം അവ ബൂനുക്കളായിട്ട രത്തങ്ങളേപ്പ്ോ 
ലെ പ്രകാശര്ത്തോടുക്ുടി ഈഞ്ചധാരത. ല് വിറയുന്നധിനാല് ഇയിനു്* മിക 
നു ചേതണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ൧ ന്രാമൃതമെന്നതു, ജ)വികരം അന്നപാനങ്ങളെ കു 
ഴിക്കുമ്പോഠം ശംഖിനി നാ വി ഈഷ മാവു പൊങ്ങിട്ടമുദ്ധാവില് 
വിയറ്റ് തു ള്ളികളുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ൧ ന്രാമുതം, യോഗസസംഗ്രഹഥത്ത്!ല് (രഥാന്നപ:ാന 

സമയേശംഖിനിിഴ്സുലോഷ് മല പ്രസോദോജായതേ മുദ്ഡിതദഹേരമുതംബ്യധാ$ വി, 

ശുദ്ധചക്രം സ്രവത് സുഷമ” യാദ്ധവാനതശ്ശ നൈഃ ചക്രേണാധിഷ്ഠി തരസ്തിന്ഗത്വാ്സാ 
ര്രീഭവത്യലം സാന്ദ്രം ജിനി ദിഖ്വാതന്മസിപുേവ്യധളു എന്നുണ്ടു ഇച്ചത്രം ജല 
തത്തവത്തോടുകൂ ടിയ താണു. ഇതു വിലവകള്ലുമാണെന്നു പക്ഷാന്തരം. ഇരിക സൂയ്യകല 
കം ൬൨ ആന്നു. കുലയോഗികം ഇമ്മബിപൂനത്തില് മാംസാധിഫ്യാനദേവയയായ ലാ 
കിനിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. (നാഭൌദിക് ൨ തൂപ്പത്മേത്രിവദന വിചസത്രീക്ഷണാം രക്ത 
വണ്ണാംശക്തിംദംഭോളിഭണ്ഡാവ ഭയമ ൨. ഭജൈദ്ധാരയന്ധിംമനേ: ജ്ഞാം ഡാമയ്യു: മെദ്യഃ 
പ പശുജനഭയദാംമാസധാടത്വെകവി ല്യം ഗൌഡാന്നേസക്തചിത്താംസക 
ലതു ഭകരിംസംസ്ലദരല്ലാകിനീന്താട) പുന്നുണ്ടു . നിമ്മത്സരയോഗികറം ശ്രി (മിദേഷിക 
പിട വിഷ്ണ്ുലെ ധ്യാവിക സ. (ഡാമ്ദ്യൈഃഹാന്തഗരൈ$ പ്രകല്ലിതദലേ 
പത്മേനിവിഷ്ഠടം ഹ് മിള: ണ്ഡദ്യരിമാദ പുരുഷമജംനാരായണം ചിന്്രയം ആത്താം 
ി്ശിംാിിം: ശ്രിവത്സാങ്കിതമിന്ദ്രധീല സദ്ദശം ധ്യാ 
യേടാജഗന്മോഥനം) എന്നുണ്ട്. സമയികാം ഇമാണിപൃനത്തിങ്കല് വിഗോ ഷിച്ചു ഭഗവ 
തിയെ ധ്യാസിക്കുന്നു. പി; ഫുരസിമണിപുരേഭഗ വരീ ചതു മ്ൈൈക്യംതേ 

ഷാം ഭവതിച ചതു൪ബാഫഹുരുദ'താ ധനുര്ബാണാവിക്ഷൃത്ഭവ കുസുമജാനംകുശ വരംല 
സല് 02: ഹേഴസുരുദ തരവിബിം ബാകൃഡിതചിം ൧൪ ഭവഭതെക്വംഷോഡാഭവതി ൫ 

ഗവത യാസ്സുമയിനാംമരുത ല് കോദണ്ഡപല്യധിയുത ഭാസാസമരുചി$ ഭധല്പാണിപ്പാ 

തോദശവിധ ഇതിദംമണ് പൂരേഭവാവിപ്രത്യക്ഷം ൪൭൮൮൦രവാസൈനഷിചരര 
൧൫, ദധാനിശ്രീഫ സദധഹസിസപണി പാശസ്ലേണിമഥുലനുഃ പപ്പു ചെം 
ന ന്ത 



ശ്രിഭവാന। ഭജംഗസേസ്രേത്രം ൧൩൩. 

ൂംശരമഥജപസ്പക ഗല, കവരം അഥദ്വാഭ്യാംമു്രാമഭയവ ദാനൈൌകരസിമകക്വണമ്പ।ണാം 
ദവാഭ്യാമു മസി ചകരാഭ്യറംപബിഭൂ മഷ ൧൬.) ഏഎനന്നുണ്ടു . ശാക്തപ ക്ഷത്ചികല് ആധാ 
രസ്വാധിഷ്യാനങ്ങാം താചിസ്ര;ലാകങ്ങളാകയാര അവ ഉപാസ്യങ്ങളല്ലം മണിപൃൂരം മു 
തല് കുട് സഫഹസ്റ്രാരപയ്യുന്തമുള്ള അഞ്ചു ക്രങ്ങം പൃജ്യങ്ങള ണു. മണിപൃരത്മിങ്കല് 
പൂജി കഒന്ന വക്ക് സാന്ദ്രിഷ്ടികമെന്ന ദേവിസാലോക്യവും അനാഹതത്തില്ംല് സേധി 
ക്കുന്നവക്കു സാറഷ്ട്യമെന്ന സൃഷ്ടി സാമത്റ്യവും പിത്രദ്ധചക്രത്തില് പൃജിക്കുന്നവക്ട സാ 
മി പ്യമുക്തിയെന്ന അംഗസേവകത്വവും ആജ്ഞാപക്രത്തില് ഉപാസിക്കുന്ന വക്ട സാ 
രൂപ്യയമുക്തിയും സഫസ്റ്രാരക മലത്തില് പൂജിക്കുന്ന ക്ക ശാശ്വതമായ സായൂജ്യ മുക്തി 
യും ഇങ്ങിനെ അഞ്ചുവ'ധ മുക്തികരം സംഭ ചി ഒന്നു. മണിപൃരംമുതല്ക്കു സഫഹസ്പാര 
പയ്യുന്തമുള്ള ധാരണാഭേംങ്ങറം൧൭ സ മുതി ബുദ്ധി പ്രജ്ഞാ മേധാ സാവിദ്രൃപാ എന്നു 
പേരാകുന്നു. ഇമ്മബി വൃരത്അിലുള്ള ദലങ്ങഠം ആധാരത്തിലെ ന്ാലൂരാ സ്വാധിഷ്ഠാനത്താ 

ലെ ആഠംകൂട! ഥാ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു സൂപിപ്പികഭന്ന ദശസംഖ്യങ്ങളാകുന്നു. 

ര് അനാഹതം. 

മണി പൃരത്തില് നിന്നും ൧൪ അംഗുലം മുകളില് അനാഹ മമെന്ന  ഹൃദയപങ്കടും 
മിന്നല്പ്പിണരിയെറ ശോ യോടുകൂട് യിരിക്കുന്നു ഇതിന്നു ൧൨ ദലങ്ങ ഭൂണ്ടും. യോഗ 
സ ഫഗ്രത്മില് (ചതുര്ദ ശാംഗുലോരത്ധധാത്ത2താഹൃദയപങ്കജും ദളൈര്ദവാദശഭിഷ്ക ക്തം 
വിദ്യല് പു ഞസമ പ്രഭം) എന്നുണ്ട് . ഈ ഹദയപസ്തത്തിന്നു അനാഹതമെന്നു പേരാകു 
ന്നു ഈ സ്ഥാനത്തിങ്കൽ ശബ്ലബ്യഫം തടവുകൂടാതെ ക്വണപ്പെടുന്നധിനാല് അനാഹത 
മെന്നു ചേതണങടായി. കൌലാഥമത്തില് (രബ്ല്വഫമയ ശ്ശ :ബ്ലാനാഫഹതസുൂത്രദദ ശ തേഅനം 
ഹതാഖ്യ,ം തല്പത്തം യാഗിദിഃ പഴികീത്തിതം)എന്നുണ്ടു് ഇച്ചധ്രത്തെറ്റ്രാഗിരിയെന്നു 
പ്പറയുന്നു (തദ്ദേല് വൃണ്ണഗിത്യരഖ്യം പാം കമം സംഒവ) എന്നു /യാഗമിഖോപനി 

ഷദ്ധാക്യം.ഇസിലെ ദലങ്ങാംകഖഗ ഘന്ദചഛദജത്സഞ്ഞടഠറ ഏന്ന ൧൨ അക്ഷരങ്ങു 

ളം അവ കാളരാത്രി ഖാധിത്രീ ഗായത്രി ഘണ്ടാധാരിണി ന്മാര് സ്റ്റു ചണ്ഡാ ഛായാ ജ 
യാത്ധാകാഴി ജ്ഞാനരൂപാ ടംകസ്മാ ഠംകാരി എന്ന ദേധികളടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളെ 
സൂചിപ്പിക്കയും െയ്യുന്നു. അനാഫ്തത്തിഒെറ കനി കയിലിരി ന്നെ തേജസ്സ്ിന്ു ബാ 
ണലിംഗമെന്നു പേരാണ് . ഇക്കപ്ല്ികഡ ല് പിയാകിയെന്ന സിദ്ധനും കാകിനിയെ 
ന്ന ദേവിയും വത്തിഭന്നു ഇച്ചക്രം അഗ്ധിവണ്ണ്മാണെന്നു പക്ഷാന്തരമുന്ദറ ചിലര് രാധാ 
ണവമ്ല്റുമായും വേറെ ചിലര് സ്വദ്റ്റസിഠമായും കല്ലിച്ചി കടന്നു. (ഹൃദയേ ക്വാദശമദു 
ലൈരനാഫതസ 2രാരുഹം കാദിരാന്തദലം ദേധിതപൂഹാടകസന്സിദം രന്മ3ദ്൭) ബാണ 
ലിംഗന്തു സൂയ്യായു തസമപ്രഭം) എന്നു യാമളഅംലും) ഹൃദ?യനാഹതം നാമചതുത്ഥാം പ ങ്കജം 3 8വല് കാദിഠാന്താള്ല്റസാസ്ഥാനം പോദശഛദശോഭ'തം അതിശോണം വായുബീ 
ജവ്രസാദസ്ഥാനമി ഗതം പത്മസ്ഥംതല്പരം തേജോബാണലാംഗടു പ്ര കിത്മിത3 സിദ്ധം 
ഫിനാകിയത്രാമസൂകാകിവിയ തൂദേഖതാ) എന്നു ഗിയസഃഫിതാ ഇച്ചദ്ര തമില് സൂയ്യുകലക. ഉം ൫൪ ആകുന്നു. ഇതി വെറ മുകഷ്കിലാകുന്നു സൂയ്യുസ്ഥായം. അയിനെ വിഷ്യഗ്രന്ഥിഭയെന്നൂ 
പറയുന്നു. ഇപ്രകാരമുഒദ ഹൃദയപ,ത്മരത ങ്കല് കല യോഗികറും നി ധ്യാനിക്കു 
ന്നു. ഹുല് പത്തേഭാനുപത്രദിചദന വിചസദ്ുഷ്ടിണ്ംശ്യാമവള്ല്്ാമക്ഷം ശ്രുലംക 
വി ജദാരയാട്ടപ്രിണേത്രാം രക്തസ്ഥാം കാളരായ്രിീ പുഭൂതിപരിവൃ താംസ്ത്റി.ദ്ധഭക്താഭിസക്താം ശ്രിമദ്ധിരന്ദ്ര ൨ ന്്യാമദിമതഫലദാം കാകിനിംദാവയേ ഞ്ആും) എന്നുണ്ട് , നിമ്മത്സരയോഗികരം അവ്വികട ലാവ്വരിസഹി തനായ ലിവുകിയെ 

ക തം ഞം 



൧൩൪ സൂവരത്തമാല 

ധ്യാനിക്കുന്നു (കാല്യൈറാന്തഗ രൈപ്രക ല്യിതമളേപംര്കരുഫേപാറിയി കാനം കാറ്മ 

ശശാാകകനസദു രംത്ത്ര്യകംകപ? രാജ പലംശാോന്താടംക മുഗാഗസൂത്ര
വലയൈയ്യുക്താ 

കര്നകഥാന്ണ൭൦ഥ് 3൨ ഡയ ഉഗഹാരന്തപുരധ
രാം ൨ മ്മാഠബരം ചിന്തയേല്) എന്നുണ്ടു. നനാ 

ഹതചക്രം വായുതത ത്താടുലടിയതാണാ ം ഇവയില് മണമിപൃര പ്രകൃര്ിയായ പത്ത ദല 

വും മൂലത്മിങ്കല് വിന്നും രണ്ദ്ധധാരങ്ങളു.ടെ മുകളിലാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന നും: 

കൂടിട്ടു ൧൨ ആയിരിക്കുന്നു 

രഥ ന്യ 

മൃപാധാരം മുത അനാഹയവേരെ നാലു ചക്രങ്ങളെ ൨ഠഞ്ഞുവല്ലൊ. ഇവയില് 

വച മൃലാധാരഅം1ല് സ്വാധിഷ്ഠാനം അതില് മദിപൃരവും അഴിതം അനാഹതവം 

സഹല് ധിശുങ്തവം അരി ആ. ജ്ഞയഡുട അന്തിദ ചിച്ചിട്ട് മുപാധാരപ്പകൃതികളായിരിക്കു 

ന്ന എന്നുണ്ട . ഭഗവൽപാരാചായ്യുനാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സകലജനവിസ്കൂഡിയില് (ചതുദ്റു 

ത്രാത്തഷഡ് ദമപുഃഭാഗാഞസ്റ്രിവലയസ ഹുനദ്ധിദ്യല് സ്സിശ്ധല്യമണി നിയുതാപദ്യയില 

തോഷ്ന്ന ൩ ൦3ബാ.ന കാബോച്ചിയി ടന്നു. സാരം തുല്ലാത്രമെന്നതു മൂലാധാരം. (അ 

ത്ത3)അതിനു ള്ളില് (ഷഡ ദ% )...൩വാധിഷ്യാനം ത ഡിന്നു ജിത മണിപൃരമെന്നതു അന 

ധിച്ചിിക്കുന്നു. (പു ഭാഗാന്ത) എന്നതു കൊണ്ടു പുടം_ഷഃഡ് ദലം ഇരട്ടിച്ചു ദ്വാദശദ 

ലം അനാഡധതഠം അയിന്നു൪മല് ത്രിവലയ എന്നതുകൊണ്ടു ശ്ര ത്തിലെ ത്രിവലയമ 

ആം തദ്രഗ്രന്ഥി വിഷ്ണൂഗ്രമ്ധി ബ്രഷഹ്മഗ്രസ്ഥിയെന്നു ആധാരഖണ്ഡങ്ങളില് മുന്നായിരിക്കു 

ന്നുവ ല്ലോ. അയി സാല് മുന്നാമഖ ൪ ൨ലയമായ ബ്രഹമഗ്രന്ഥിയുടെ താഴേത്തുളള വിശു 

ഭ്ധം ദ്രവം ആള്ഞാചദ്രവും അങ്ങിനെ തണ്ു ൧്രങ്ങാം മൃലാധാരത്തിദല് തന്നെ അ 

ന്തര്ദചിച്ചിട മുലാധാരപ്രകൃരികളാൊന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു . ഇങ്ങിനെ മൃലാധാപ്പര൭ 

യികളായാിരിക്കയാല് ഗ്ധിഷ്ടമായ അഞ്ചു ൨ ക്രത്തില്യം കന്റ്റികയില് ത്രിമകോണത്തെത്തന്നെ 

വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യോഗസ൩ ഗ്രഹത്ചില് സ്വാധിഷ്ടാനഅിനെറ കട്ട്രികയില് ച 

തുരശ്രമാൈന്ന പഠഞ്ഞമ തെററാണ് . മൃലാധാരത്തിങ്കല് ശിഷ്ട മുളള ചക്രപഞ്ചകത്തി 

വ അന്തരഭാവംഹേതുവായിട്ടു ചിചര്൪ കണ്ഡലി യീശക്ഷിയെ മുലാധാരആ്വിലും മറവല 

ച സ്വാധിഷ്ഠാനതംിലും കല്ലിച്ചിരി ന്നു. അതില് ദോഷമില്ല എന്നു വിദ്ധാന്മാരറി 

യണം 

൫. വി തുദ്ധം. 

ഥൂ 
[ക ര ലം ് | ി 

കറ്റസ്ഥാനത, ൭.൪ ഗൂ ണ്ണമായ ൮൧൪൨ ത്മം അകാരാദിസ്വരങ്ങളായ 

ഷോഡാദലങ്ങളോടുകൂടിയിിക്കുന്നു. അവിടെയാകുന്നു ജാലന്ധരമെന്ന പിഠം ഇരിക്കു 

നയ്യി യോഗഗിഖയില് (ക ണ്ണകൂടേധിശുഭ്ധാഖ്യൂം യമക ്രം ഷോഡശാശ്രകം പാം 

തൂ സ്ധരശ്പ) എന്നുണ്ട്. ഇതു അനാഹരത്തിങ്കല് നിന്നു് ആ 
ജാലന്ധ ൦നാമ പിഷ്ടയ്വ റു ൽ 

യേഗ സംഗ്രഹത്തില് (തസ്താല് ഷഡംഗൂലോത്സേധേ ശുദ്ധിച 
റംഗ്രലട മുകഷിലാകുന്നു. 

1) ് 1] 

ശര ശര ച്ച സടികസ ഉ ന്നുണ്ട് . 

ത്രകിയീരിതം ളൈ ഷോഡശ ിയയക്ത. സച്ചു കസന്നിഭം) എന്നുണ്ട . ഇതില് വി 

ശുദ്ധചക്ര ശൂ. യ ര് ം ് 
പേറെ ചിലര് ധുമ്രവണ്ണ- വ; യ്യ, ൭ ല € ുങ്ഥം നാമ 

ഭ പ്വദരാര്പപതം ഛോഡശച്ചദദശാഭ'തംഛഗലാണ്ഡോ
സ്മരീസിദ്ധോ 

ന്നമു; ; ] 110൦ റാനി റ ത ധ 

ചികവണ്ണമാണെന്നു പറയു സ്വണ്ണൂഡിഠമാണെന്നു മതാന്തരമുണ്ട . 

പ്ഞ്ചമാ സുര്ഹേ. 
എ ! 

ത്ര ശാകി 1 ചാധ്'ദേവരഠ എന്നു ശിസാഹിതം (കണ ാദശേവ തൂദ്ധാഖ്യം ധൂമുവണ്ണും 

മനോഹരം ത കാറരാഠിസ്വരോപ
േരൈ 3 മൈ ഷോഡശടിയ്യുതടു ഹന്ന യുഥളംം ഇവര 

റിക്ടയില് ഛഗലാണ്ഡന് എന്ന സിദ്ധനും ശാകിനിഭയന്ന മദുവ്വിയുഃ സ്ഥി 

ആജിരെറ 6൮! 



ശ്രീഭവാനീ ഭജംഗസ്ോത്രം 
൧൩.൪ 

തിെയ്യുന്നു ഇതിന്ഠാം ഭലങ്ങാം അഭാരാദി സ്വങ്അദാണ്, അവ അമുമാ, ആക 
ഷ്ടി, ഇന്ദ്രാ; ഈശാനി, ഉമാ, ഉറദ്ധമക:ശി, ്ദ്ധിദാ, പ, ങതാ, ആുതറ, എക൨.ാ 

ഓ, ഐ .്വയ്യാ, ഓങ്കാരി, ഒറഷധാത്തികാ, അംബികാ, അയാ എന്ന ൧൩ ദേ വികള, 
ടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളെ സൂപ് പ്പിക്കുന്നു. ഇച്ൃര്രത്തിങ്കല് വെച്ചു ഹ സത്തെക്കാണുകഹേ 
തുവായിട്ട്” ജി വന്നു വിശുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്നു. അവിനാല് വിതൂദ്ധമെന്നു ചേതണ്ട യി. (വി 
ശൂദ്ധി സൂമ്പ്യര്തയസ്താാടി വസ്വയഹംസ ഉലാകനാല് വര്ശൂദ്ധമിതമാഖ്യാതമാകാശാല്യെം മ 

ഹാത്തു ൭ഠ) എന്നു യോഗ ൦. ഇതു് ത്തകാശതത്പവപര്ത്താട കൂടയതാണു. ഇവിടെ ൧ 

നൂ ലെകഠം ൭൨ ആകുന്നു കുലമയാഗികര്ം ഇതില് ശാകിനിയെ ഗ്യാനിക്കുന്നു. (ഗ്രവാ 
കൂപേ പിശുദ്ധൌ സ്വരദലകുമുമചേ ക്തവമ്ത്്ാം ത്രിധണത്രാം ശ്രീഖടവാംഗം കപാലം 
ത്രീശ്'ഖമ പിമഹാ ചമ്മസന്ധാ യന്തി - വ്രത "ഗൈ ഃകനയുക്താം പശുജനഭയദാം 

പായസാന്നേ പ്രസക്തം ത്വക സ്ഥാാവ ന്ദമുയാദ്യൈഃ പരിവ്ൃതവപുഷം ശാകിനിം 
ഭാവരയേത്താം) എന്നണ്ടു . നിമ്മസ്സരയാഗികാം ജീചാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. (മൂ 
ത്തിംചാംഗ നിവിഷ്ടമംഗരഫഹിയം ശാന്തം ത്ര ധാമാസ്സ്രം വ്യാപ്യാശേസചരാചരം ഗണ 
ഗും ഭാവൈകസപച്ചിന്മയം മൃത്താമുത്ത മര് മയമൃത്തിമമലം ജ്യോയി$ പ്രദി 2പോജ്വചം 
സാക്ഷാല് ഷോഡശ വണ്ണുപത്ൂരഭമാല ജീവം പിരം ചിന്തമയല്) എന്നുണ്ട', ഇച്ചക്ര 
ത്തിൽ അനാഥതപ്രകൃയിയായ ദ്വാദശദലവും തവ താഴത്ആള്ള നാലാധാരങ്ങളെ. സൂ 
ചിപ്പിക്കുന്ന നാലു ദചങ്ങളും ഇഅആന ഥന) ദപത്ആം വി ദു സൂം 

൩. ആജ്ഞ്ഞാ, 

ആ്രാമര്ത്തമായ തആജ്ഞാ ചക്ര രണ്ടു പുരികങ്ങളുട്യ്യം മൃ ത്തിചീ രിക്കുന്നു. 
ഇതു വിതുദധപക്രത്തികല് നിന്നും ഒബ്പത.ഗചം മുകളിലാണു. ര മഹാ നിചനിറമാ 
യി ഠി ദദന്നു യോഗസംഗ്രഹത്തില് (തസ്വാനവ “ഗേ ലാദത്സധേ ടൂമഭദ്ധ്യസുസ്ഥിരംമഡല് 
ഞജ്ഞാപക്രം മഹാഡിലദ്വിയി ചദ്ധിദലാത്മകം) എന്നണ്ടു. ഗുതിന്മുകളിചാണ് ഉഡ്ഡു ണെ 
പീഠം. യോഗശിഖയില് (ഞജ്ഞാനാമദ്രമവാ₹ മമദ്ധൃയദ്വിദചം 2ത്ര മുത്തമം ഉഡ്ഡാ 
ണാഖ്യ്യം മഹാപിഠമുപരിഷ്ടാല് പ്രത്ഷ്ഠിതം) എന്നുണ്ട . ആജത്ഞാഥക്രഞ്ചില് മഹോകാല.൯ 
എന്ന സ ദ്മനുംഹാകിവിയെന്ന ദദേപി യൂ സ്വ ധി ചെയ്യുന്നു . ൭൭ ജ്ഞഡുടെ കണ്ണികാമആ 
ത്തിലിരിദന്നെ തേജസ്സിന്നു തുരീഷയചിംഗം എന്നു പേരാണു്. ഇലൃക്രം കാഞ്ച നവറ്റ്റുമാ 
ണെന്നു പക്ഷാന്തരം. ശിവസംഫിതയില് തൂദ്ലവമ്ല്ുമാണെന്നു പറയുന്നു. (ആള്ഞാപ 
ത്മം ൫, ദവാമ്മര്ധ്യം ഫഹദരക്ഷാ2പതാ ദി പന്മകാം തൃത്താഭം തന്മഹ്വകാല$ സിമദ്ധാ ഭവ്യ 
ത്രഹാകി . തുരിയംത്രിയയംലിംഗം തത്രാഹം മുക്ത'ദായകട) എന്നു ശിവസംഹിമ 
യോഗകണ്ഡ ചയ പനിഷ ത്ത ല് (ഞജ്ഞാനാമദ്ര, മവഠമ്മ ദ്ധ, ല ക്ര ഞദ്വിഭലാംപരം ഹ 
ക്വദവ്യക്ഷരസായുക്ര.ം വിമ്മലസുമ ന൬ഹഫഹരം തുപിയാഖ്യ മഹാലിഗം രന്മാദ്ധ്യഭാഞ്ച 

നപ്രഭം ആജ്ഞാ സാക്രമണം തത്ര ഗരാരാഃജ്ഞമി കി ത്തിതഠ) എന്നുണ്ട് . ഇല്ൃക്ര ആയി 
ല്വെച്ചു ഗരരുവിന്െ ഞ്ഞജ്ഞയുണ്ടാവുന്നതിനാല് തൃജ്ഞാചക്രമെന്നു ചേര ണ്ടായിിക്കു 
ന്നു. ഇതിന്നു ഹ, ക്ഷ എന്ന ണക്ഷറങ്ങാം ദലങ്ങളാണു . ഇവ ഹാസവരി, കരമാ എ 
ന്ന ദേവികുടെ വാസസ്ഥാനരമത്ത സൂവിപ്പി കന്നു. ഇധിക തത്ത യ്യ 
ധാരങ്ങളെ സൂപിപ്പിടരന്ന ഒരു ദലവും മുകളിലുട ഞരാധാരങ്ങളെ സ്ൂപിപ്പിക്കുന്ന ഒ 
രു ഭലവും ഇങ്ങമന രണ്ട ദലങ്ങരം ഭവിശഒന്നു. മുകിചെ ഞറാധാരങ്ങം ൧ കൈലാ 
സം൨ ബോധറഥിടമലം ൩൨ബ്നദ൪ നാദം൫ ശക്തി 1) സഫസ്രാരം ഇവയില് സഫ 
സ്രാരമൊഴിച്ചു കൈലാസാദികാം അഞ്ചു, നെറഠിയിലാകന്നു. യോഗ കുണ്ഡലിഡി ല് 
(൫കെലാസാഖ്യം തദ്രദ്ധവതു ബോധിനി ച തദ്ദദ്ധതഃ പിഠത്രയം തതശ്ചോദരിവ്വം വിരു 



൧൨.൩൬ സ്ൂവരത്നമാല 

ക്താ യോഗി യകൈ; തല്ഖിനു നാദശക്ത്വാഖ്യം ഫാലപമ്മേവ്യവസ്ധീതം) എന്ദ . 
ഞജ്ഞാപക്രത്തില് ച( ദലകറം ൬൪ ഞകുന്നു ഇങ്ങനെ ൩൬ഠ സംവത്സരാത്മകങ്ങളാ 

യ കവകറം രിക്കുന്നു. ഇലയക്രത്തിന് മുകളില് ചന്ദ്രസ്ഥാനമാ കുന്നു. അയിനെ ബ്രഷ്മഗ്രന്ഥി 
യെന്നു പറയുന്നു േതുപുത് ശാക്ത യാ ശികറം ഹാകിനിയെ ധ്യ നിക്കുന്നു, 

(ട്ടമദ്ധ്യേ ബിന്ദുപത്തമേ ദവിദല റിലസിതേ ശുക്ലവണ്ണാം കുരാബ “ജൈര്ബ്ബ് ഭ്രാണാം ജ്ഞാ 

നമുദ്രാഡമരുകകമലാന്യക്ഷമാലാം കപാലം ഷഡ്വക്രത്രാം മജജസംസ്ഥാം ത്രിീനയനല 

സിതാം ഫഃ സവത്വാദിയുക്താം ഹാിദ്രാദന്ന പ്രസക്താം സകലസുരനുതാം ഫാകിനിം ഭാ 
വ2യഞ്ഞാട) എന്നുണ്ട. നിമ്മസസനര്യോഗികാം ജവിടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു 
(ഫക്ഷാദ്യാം പയിക്സുപൃപത്രകമടല ദിവ്യ ജഗല്കാരദണ സ്വച്ചാത്മാനമനേകരദഹനി 

ലയംസ്വച്ചുന്ദ മസ്സവ മാ തത്ത'ദ്യാശ്യതയാ സ്വദദശികതയാ ഭാഭവെകസച്ചിന്മയാ പ്രവ 

ക്ഷാക്ഷാവിഗ്ഗരഹം പരധദാം ധ്യാദയല് ഗുരാശാശ ചതു) ഫന്നുണ്ട . ആ ബഡ്ഡു മുകളില് 

ശക്ത്രിവരെയുദമത്തധാരങ്ങെ വന്ണ്ികനെ യിന്നു ശാസ്രുമുന്ടായിതന ഥൂും അധവഴയെഗ്ലൂ 

രൂപരദശംകൊണ്ടറിദയന്ടനാകയാല് ജവിടെ വിസൂരിദരന്നില്ല. 

സ്ഥ സ്മാരം, 

താല്യമൂലത്തിലാകുന്നു ലായ: അതു സകല വണ്ണ ദൃത്താടും കൂടി സകല 3ദേവ 

താമയമായിരികകന്ു. എന്നാല് അ അര്ധാമുഖ്മാണ്. മറവള്ള ത ധാരങ്ങളെ പ്പോ 

ലെ പദ്ധവമുഖമല്ലാ. സ്യാമ വികസിയമം പത്മം സഫ സ്പഛദട) എന്നു 

അജുപാവിധാനത്തിലുണ്ടു . ഇത് കുങ്ംമവള്ലാമാകുന്നു. (അത ഉ.ഭദ്ധ്വം താലുമുദല സ 

ഹസ്റ്റാരംസുശോദനം അസ്മിയ ത സുഷ മ്മായാ മൃലം സ വിവരം സ്ഥിതംത ലുമൃമല സുഷ്യ 

മുസ്രമോവശക്ര്ം പ്രവത്ത3ത) എന്നു യോഗകണ്ഡലി. സഹസ്പാരകന്ത്റു കയില് പ 

ശ്ചിമാഭിമുഖിയായ ത്രികോണാകാടിയായിരിശകന്ന ഒരു യോസിയുണ്ടു്. അയിന്മദ്ധ്യത്തി 

ലാണു സുഷ്: മൂയുടെ മൃലം ദ്വാനത്മതോടുകൂടിയിറിക്കന്നമ്മ്. അതിനെ ബ്രഹ്മരം ധ്രു മെന്നു 

പറയുന്നു. ത്തരാധ്രത്തിനഭ്ലിലാണു കണ്ഡലിവി. അവിടെയാണു ചിത്രാനാഡി (താ 

ല്യസ്ഥാദന ച യൽ പത്മം സ്ഹസ്റ്യാരം പുദരാദിതം രല് കന്ദയേ ാ൨രേകാസ്തി പശ്ചി 

മാഭിമുഖീമതാ തസ്യാ മര്ദ്ധ്യ സുഷ മൂായാ മൂലം സവിവരം സ്വിയാം ബ്രഹ്മര:ധ്രം തദേ 

വോക്തമാട്ലാധാരപങ്കടുാ. തതസനൂദ്ദംര്ധ്രു ഖുതച്ചു ക്തി ഃ സുഷു ക്രാ കുണ്ഡല സദാ. സുഷു 

മ്ലായാം സദാശക്തി ശ്ചിത്രാസാന്മമവല്ലഭാ രം പ് ബ്രഹ്മര: ഗ്രാദികല്പനം 
മുലപത്മാസ്ഥിതായോനില്യാമദക്ഷിണകോണ 9 ഇഡാപ ഗലയോമ്മഃദ്ധയ സുഷ്ുമ്ശാ 
യോഡിമദ്ധ്യഥാ എ സുഷ്യമ്മാധാരമണ്ഡലോ എന്നു ടിവസംഫിത. 
മുലാധാരരഅം ഒ ന്റ കണ്ണികയ ലിറിക്കുന്ന യ ലും വാമദക്ഷ। (ണകോണങ്ങളിലാക 
ന്നു ഇഡാപിംഗലകറം ഇരിക്കുന്നതു. ആ യോനിമദ്ധ്യഅിങ്കചാണു സുഷ മ്ാനാഡിയു 

ടെ വത്തന.. അവിടെത്തന്നെയാകുന്നു മൂലാധാഠഅിമകലെത്തിയിരി ദരന്ന ബ്രഹ്മരംധ്രം. 
(ബ്ദഹ്മരാധ്ധേഹി യല് പരമം സഹസ്റ്റാരം വ്വവസ്ഥിതം തത്രക ന്ദേഹിയായോനി സൂ 

സ്വാം ച ഃന്രാ ്യവസ്ഥി തൻ ത്രികോണാകാരതസൂസ്വാഃ സുധാക്ഷ തിസന്തതം ഇഡായാ 

മമുയാതത്ര സമഃസ്പ ചതി ലര മാർ. മുലാധാ രഹീ യൽപത്മം ചതുഷ്ടത്രംവ്യവസ്ഥ'തം 

തത്ര മസ്ധ്യേഹി യാമയാവി സൂസ്വാം സൂരയ്യാവ്യവ സ്ഥിതം തല്സൂയ്യമണ്ഡലാദ്വാരം വി 
ഷം ക്ഷരതിസന്തയം) എന്നു ശിവസംഹിയ. ബ്രഹ്മര്ത്രത്തിലി ധിക്കുന്ന സഡഹസ്രാരത്തി 

നെറ യഷോനിയിലാകുന്നു ചന്രന് സ്ഥിതി ലെയ്യ്കുന്നതു . അവന് അചാഃടനന്നും ഇഡാനാ 

ഡിയികക്കൂ ി അമുതത്തെ ഒഴുഷണ്നെ. മുപാധാരത്തിരലു 4 യാനിയിലാണു സ്ൂയ്യന് 



ശ്രീഭവാനീദ്ൂജംഗര്സ്ാതരം ൧൩൭ 
സ്ഥിതി പെയ്യുന്നതു. അവന് അവിടെനിന്നും പിംഗലാനാഡിയില്ക്ുടി വിഷത്തെപ 
റപ്പടു വിക്കുന്നു . (ഇഡാഗോപുരരാപ്രോക്താ പിംഗാലാചാക്പെത്രികാ മഭ്മയാസര 
സ്വധി പ്രാക്താ മാസാംസംഗോതിദുര്ല്ലഭഃ സ്ലാനാചരണമാത്രേണ പൂമോഭവയിതത്രച 
മുത്യകാ4ലപ് ലൂതാറ്ദഹം ര്രിവേണ്ാസ്സ്ലികേ സദാധിചിന്ത്യയ ്ലപ്യജേല് പ്രാണാന് സ 
രദാമോക്ഷമാപ് നയാ.) എന്നു ശിവസംഫി ക. ഇഡ ഗംഗയും പിംഗല യമുനയും സു 
ഷൂമൂ സരസ്വയിയും ആകുന്നു ഇവയുടെ സംഗമസ്ഥാനമായ ത്രിവേണി ബ്ൂഫ്്ഡ 
മുഖമാണു. അവിടെയുള്ള അമുയജലത്തില് സ്ത്രാനംചെയ്യുന്നചന് മുത്യകാലത്തിരകല് ആ 
പ്പോഠംതന്നെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും, 

ശാക്തപക്ഷത്തിംകള് ആജ്ഞാചക്രാ മാത്രം ൭032 മുഖവും മാവള്ളവ അദൃധ്ധാമു ഖങ്ങട്ലം ആകുന്നു. (ഞള്ഞാചമ്രേമഹശാസി പത്മയയദ്ധവമുവ്വം സദാ. തർത്രാപരിമ 
ഹഫേശാന് ധ്യായേര് സദാ ശിവം വിദൂം എന്നു ശാക്താഗമം. അദ്ൃധാമുഖമഷയ സഅഫഹസ്റ്റാ രപത്മത്തിങ്കടി. അ്യ൪ ഭ ച്ചിരിക്കുന്ന ദപ്വാദശദലചത്മത്തിഷെറ മുകളില് സദാശിഖ നെ ധ്യാഡിക്കണമെന്നത്ഥം. യാമളത്തില് ( ബൃഹ്മരസ്റ്സരസിരഹോദരേ നിയ്യലഗ്ന മവദ:തമത്ആം കുണ്ഡചീ വി വരകാണ്ഡാങ്ഡിതം പോ ശാണ്ണൂസരസി രഹംഭജേ. എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുങ്ഡലീ വിവര കാണ്ഡമണ്ഡിതമെന്നകിന്നു മൂലാധാരത്തോടുകൂടിയ തു് എന്നത്ഥമാകുന്നു. സയാം തരത്തില് (മൃദ്ധ'സിപത്മം സഘസ്റ്ാരം രക്തവണ്ണുമമധം മുഖം തസ്യമദ്ധേ, സ്ഥിതം ധ്യഠയേല് കുരുംശാന്തംസശക്തികം. മുലാധാരേമഹാശ ക്തി, കണ്ഡലീ രൂപ ധാരിണിം. അമധാവക'തൂക്ര "മണൈവസദ്റ് പത്മേഷു ഭാവയേല് എന്നുണ്ടു . ഇ പ്രകാരമുള്ള സഫ സ്്പത്മത്തിക്കല് സ്റ്റ, റിക്കന്ന സുഷുമ് നാഗ്രത്തിങ്കിലാകുന്ു ദപാദരാന്തപത്മം അയ്” അാധാമുഖമാണ്. (7യാഗദിപത്തില്_അധോമുചം 
മനാഗഗ്ര ദ്വാത്രിംശദ്ദച സംയുതം. കപാല പത്മം നിഹിഠം ദ്വാദശാന്തമിതീ എന്നുണ്ടു. ദവാദശാത്തത്തിങ്കല് ദ്വാത്രിംശല് (൩൨) ദലങ്ങളാ 
ത്മത്തിങ്കള് ശാക്ത3യാഗികാം യാകിപിയഷെ ധ്യാവി കം 

സൃഷു 

രിതം.) 

ന്തു. ഈ സഹസ്്രാരപ 

ന്നു. (മുണ്ഡ വ്വയോമസ്ഥപത്മേ സ കചദചയുതയാകിവി ഉടൈരധിനത്താം യക്ഷിണ്വാഖ്യം സമസ്മായുധല സിയകരാം സ്വ്ല് വന്ണ്റ ം സമഷ്ടിം വാടിനാം സവധക്രത്ാം സകല സുഖമഗിം തു കധാതു സ്വരൂപ്പാം 
വ്വാന്നേ സക്തചിത്താം സല സുരനുതാം ഓാവമയല് സ്വ രൂ പാം) എന്നുണ്ടു". നിമ ത്സരയോഗികാം ഹാംസഗ്രതവെ ധ്യാവിക്കുനനു. (സ്ഹസ്രദളപങ്കജ സകച ഥീയരശി പ്രഭാവരാഭയകരാംബുജും വിമചഗന്ധ പൃഷ്ണ്ാംബരം ും 

സ 

പ്രസന്ന വദനേക്ഷണം സകല ദേധതാ ര്ൂപിണം സ്തരരശ്ചിരസി ഹംസകം തദടിഥാന പുറവും ഗുരും.) എന്നു്. ഇറ ഷ്ഡാധാരചക്രങ്ങഠം ശിചസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നു ഒരൈഖരും വ് സ്ഥാനങ്ങളാകെ നു വൈഷ്ണവരും ഹരിഹരസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നു ഹ ിഫരാപ്വൈയവാഭികളും ദേവി സ്ഥാനങ്ങളാണെന്നു ശാക്തന്മാതം വ്രകൃരി വുരുഷസ്ഥാനങ്ങളാനെന്നു സാംഖ്വന്മാതം ര റയുന്നു. (ശിവസ്ഥാനം കശൈവാഃ പരമപുതഷം വ്വൈഡ്ുവഗണാലപത്തീതി പ്രായോ ഹയിഹരപദം കേചിദപദരേപദം ദേവ്യാദദ ചീ ചരണ യുഗളറനന്ദരസികാമു വീന്ദ്രാ ആ പ്യര്ന്യ പ്രകൃതി പൃതഷസ്ഥാനമമലം? പന്നു യോഗസിദ്ധാന്തത്തി ലുണ്ട് . മേരുദണ്ഡ തര]ങ്കല് സ്ഥിയിചെയ്യുന്ന സംഷുൂ :യാടു ൩൦ബന്ധമുള്ള ആധാരങ്ങറം മുചവും സഹസ്ധ്താ രവും മാത്രമേയുള്ളൂ. സ്വാധിഷ്ഠാനം ല ംഗമൃലത്തിലും മണിപൃരം നാഭിയിലും അനാ ഹതം ഹൃദയത്ത ലൂറ വി ശുദ്ധം കാഠ്റാകൂപത്ത'ലു ആഭദ്ഞ (൫ കൃമ ദൃത്തിലും ഇങ്ങനെ സുഷു മ നയോടട സംബന്ധമില്ലാതെയാണു' ആധാരങ്ങള്ളെ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു. എന്നാല് ൫ഖാഗികറം ആ ഞ ൨ ക്രപയുന്തമുള്ള ആധാരങ്ങമള മുലാധാരത്തിഷള് അന്തദവിച്പിച്ച പ്പം 18 



9൦.൮ സുവരത്ത്മാലാ 

ധ്യാനിക്കുന്ന തിനാചാണു (ഷഡാധാരപഭേരഹാന്തവിരാജല് സുഷ്മ നാന്തരാള' എ 

നു ഭധാഡിലജംഗത്തിറെറ പ്രഥമദശ്ലാകത്തില് പറയപ്പെട്ടു. യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ടു 

ചിത്രാനാ ധിയില് കൂടി കുണ്ഡലിനീശക്തി സഹസ്പാരമണ്ഡലവത്തിയായി രിവാപരനാ 

യുയു ചന്ദ്രനെ പ്പാപിച്ച്ട്ടു തടമുതത്തെ ദ്രവിപ്പ്ച്ച സഭമച.നാഡികളുി 

ലും വ്യാപിപ്പിക്കകയു അചിനെ പാനം ചെയ കവും ലെയ്യുന്നു. ഇതിയെയാകുന്നു ച്ര 

ഥമശ്ലാകംകെണ്ടു പായുന്നതു. ഇവിടെ ഷഡാധാരപാങ്കരുഹങ്ങള്െ വണ്ണിച്ചി രിക 

ന്നതില് ഇനിയും വളരെതത്വങ്ങളെ പറയണ്ടമണ്ടു. ഗന്ഥവീസുരഭയം കൊണ്ടു; അ ളൂ ഗ്ര സൂ ല് 
വയെ ഉദപക്ഷിച്ചിട്ടു സാക്ഷേപമായി ഇത്രയും പഞ്ഞി രിക്കുന്നു, 

ജവലല്കോടിബാലാക്ഭൊസാരുണാംഗീിം 

സുലാവണ്ൃശ്ുംഗാര ശോഭാഭിരാമാം 

മഹാപത്മകിഞ്ജല്ലുമദ ദ)വിരാജ. 

രി കോണോല്ലസന്തിം ഭജേ ശിഭചാനിം ൨. 

കോടിബ ലസുൂയ്യപ്പദദപാലെ തുടുത്ത നിറ ത്താടുകുടിയവളം സൌയയ്യവിമശേ 

൨൪൨ കൊണ്ടും ശൃഗഗോരംകൊണ്ടുമുള്ള ശഗോഭയാല് മര് നാഹരിയുട ശ്രേഷ്യമായിയിക്കുന്ന പ 

ത്മകട്ഠ്റികയില് ശോഭിച്ചിരികരന്ന ത്രിദകാന്ചക്രത്തികകല് പ്ര പാശിക്ഒന്നവടുമായ ശ്രീ 

ഭവാനിാദവിയേ ഞാന് വന്൯ ക്കുന്നു. 
്ു റു 

കപണല്കീകിണി ൬പൃരോത്ഭാസ്രന്_ 

പ്രഭാലീഡലാക്ഷാര്ദൂപാദരവിന്ദം 

ചു ച് 

മഹാദേവി! മന്മൃഭ്ധ് നിതേ ഭാവയാമി. ൩. 

അല്ല ദയാ മഹാഃദവീ! ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന് മുതലായ ദേഖകള:ല് സേവി 

യ്രപ്പെടുന്ന ഭവതിയുടെ ശബ്ലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിങ്കിണികരം ഉള്ള ലിക മ്പപളിലെ 

പ്രകാശദത്തോടു കൂടിയ രത്ന ടൃടെ പ്രഭകൊണ്ട ലയിച്ചിരിക്കുന്ന (തിയിച്ചറിവാന് സാധാ 

ക്കാത്ത) തും ചെമ്പഞ്ഞ ച്യാ൪ നനഞ്ഞി ഭിക്കുന്നതുമായ പാ മാരവിന്ദമത്ത എനെറ മുദ്ധി 

വില് ധ്യാനിക്കുന്നു. 

സുശോണാംബരാബ ട്യനിവിഷിരാജ_ 

നമഹാര സകാഞ്ചികലാപം നിതംബം 

സ്ഫ രദുക്ഷിണാവത്തനാഭ ഞ്ച തീസ്റ്റോ 
൭ 

വലിരംബ! തോ രോമരാജിം ഭജേ. ര്, 

ഭവമിയുടെ ഏററവും തുടുത്ത വസ്പബന്ധംകൊണ്ടു ശോഭിഥരനതും ശ്രേഷ്ടരത്ത 

ക്ദരംചന്റ അരഞാണിന്െറ ശമ്മൂര്ത്താ$ കൂടിയതും ഞയ അരക്കെട്ടിമനയും വലത്തോ 

് ചുഴിഞ്ഞ നാഭി ഉയയ്യാ വലിത്രയ ഉത്തയ്ഠ (വയ റത്തുര്ള മൃന്നൂ വരനകറംക്കു വലിത്രയ 

മെന്നു പേര് രോമാവലിധയരും ഭജിക്കുന്നേന്. 

ലസ്പദ്വ ത്തമുത്തുംഗമാണികൃകുംഭോ. 
ല് പി 

പമ ശവിസൂനദ്വന്ദവമബ് ജാക്ഷിമംബ! 



ശ്രിഭവാന] ദൂമംഗസ്യോത്രം ൧൩൯ 

ഭജേ ദുശ്ധപ്ൃണ്്റാഭിരാമം ത്വദീയം 
മഹാഹാരരദിീപ്പം സദാ വിസ്മിതാസ്യം ൫. 

ഭവതിയുടെ വൃത്തമായി ശോഭിച്ചുയനാ മാണിക്യക്കുടംപോലെയുള്ള ശ്രിസൂനദ 
ന്്വത്തേഡും (രണ്ടു മുലകളേയും) താമര പ്പ ഭെംപോലെയിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളേയും പാല് 

ന്ത്യ വിഠഞ്ഞതുപോചലെ മനോഹരമായി ദിവ്യമാലകറം കൊണ്ടു പ്രദാശിച്ചു എപ്പോഴും പു 
ഞ്ചിരിയോടുകൂടിയ മുഖത്തേയും ഭജിക്കുന്നു. 

ശി ഠിഷപ്രസൂയോല്പസല്ബാഫുദടൈ ൪ 
ദധല്ബാണകോദണ്ഡപാശാംകശാം-ത്വ 
ച്ലല്കകണോദാമകേയൂര ഷോ. 
പലരു പൃര്ള്ണുച ുപ്രഭം തേ ഭജേഹം ൬, 

ഭവതിയുടെ, നെന്മേനി വാകപ്പുപോലെ തുടുത്തിരിക്കുന്ന കൈകറാകൊണ്ടു ധരി 
ല്യിരിക്കന്ന വില്, ബാണം. തോട്ടി, കയ൨ര് ഇവകളേയും ശബ്മത്താടുകൂടിയ വളുകാം 
കൊണ്ടും കേയുരദ്ൂഷ്ഷണങ്ങ 0ം കൊണ്ടും പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നുതും പുട്ലുക്രപ്രദയുള്ളതുമാ 
യ ദേഹത്തേയും ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ചലരകന്തളാന്തഭൂമല്ഭൂംഗവൃന്ദാ- 
വയനസ്സ്ി ശ്ധധമ്മില്ലട്ടൂഭിജ്വലന്തം ന് - 

സ് ഫുരന്മൌലിമാണിക്ൃുബഭ്ധോനമുദരേഖാ- 
വിലാസോല്ലസട്ടില് മുഭ്ധാനമിഡെ ൭. 

ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുടികളുടെ ഉള്ളില് ച്യാറിക്കൊണ്മിരിക്കുസ വണ്ടില് 
കൂട്ടങ്ങളുടെ രക്ഷയില്, മിനുഅരിക്ക ന്ന തല മുടിക്കെ ട്ടോടുളൂടി! ശോഭിക്കുന്നതും, പ്രകാ 
ശമുള്ള ശിരോരത്തത്തിങ്കല് വെയ്തുപ്പുട്ടിപിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലകൊണ്ടു ശോഭിച്ചിരി ക്കുന്നതു 
മായ ഭവതിയുടെ ഭിധ്യ മുദ്ധാവിനേയും (ദ! വ്യൃശ'രസ്സിനേയും ഭജിക്കുന്നേന്. 

സുനാസാപുടംപത്മ പത്രായതാക്ഷം 

മുഖംദേവിഭക്തേയയ ദശ്രികടാക്ഷം 
[ടി ലലാടോജ്ജുപലല്ഗസ്ധ കസ് തൂരിട്ടുഷോ- 

ജ്പലതിപൂരണ്ണു ച നൂപ്രഭംതേഭജേഹം. (൮) 

ഹേ ദേവി! നല്ല നാസാപുടത്തോടുച്ഛട്യതായും ഭജിക്കുന്നവക്" ഇഫ്യങ്ങളെ. 
ദാനം ചെയ്യുന്ന ശോഭയുള്ള കടാക്ഷ 'ത്താടുകൂടയതായും താമരയിതാ:പോലെ നീണ്ട 
തായും ഇരിക്കുന്ന കണ്ണുടളോടുകൂടിയതായ് നെററിയിനേല് എറഠവും പ്രകാശിക്കുന്ന 
ചന്ദനം കസ തൂരി ഇവ ചേന്നള്ളതില കം ആ.ഭരണങ്ങം മുമലായവകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന 
ത്യായ് പുണ്ണുച ന്രനെപ്പോലെ രേജസ്സുള്ളര്ധയിഷിക്കുന്ന ഭവത'യുടെ മുഖത്തെ ഞാ൯ ദ 
ജിക്കുന്നു. 

ഗണേശാണിമാദ്യാഖിലൈശ്ശു രിബൃന്ദൈു- 



൧൪"ഠ സ്വരത്നമാലാ 

പരാംരാജരാജേശ്വരിംത്രൈപയരിംതവാം 

ശിവാകകോപരിസ്ഥാം:രിവാംത്വാംഭജേഹം (൯) 
ഗണേശകഠം അണിമാദികും തുടങ്ങിയിരി ക്കുന്ന സകല ശമത്തിസമൃഹത്ങളെ 

ഉക്കാണ്ടു ശോദഭിക്കുന്നമായ മഹാഗ്രി ചക്രാരജത്തികല് പ്രകാശിക്കുന്ന വളായ് പാലി 
ക്കുന്നവഭ്കായ് രാജരാജന്മ ക്രാ ഈശ്വരിയായ് ത്രിപുര എന്ന നാമദധയമുള്ളവളായ് 

ശിവന്െറ വാമാങ്കേത്തിയ മുകളില് തരിക്കുന്ന വളായ് സറിമംഗള ത്താടുകൂടിയവളായിരി 

ക്കുന്ന ഭവതിയെ ഞാന് ഭജുക്കുന്നു. 

വിവരണം 
പി സു | 

ഇധ്ടെ ശ്രി ചക്രമെന്നതു ബു ത്രികോണം അഷ്ടമകാണം ദശാകോണം ബ 

ഫിര്ദശകോണം ചതുര്ദശ3കാണേം അഷ്ടദലം ഷോഡ ശദലം വൃത്തഴയം ഭപുര ത്രയം 

ഇങ്ങിനെ മഭ്ധ്യഅ്ഥിം കല് നിന്നും ക്രമണ ഭവിക്കുന്നു. 

“ബബിന്ദ ത്രിധകാണ വസുകോണ ദശാരയയശമണ്വശ്ര നാഗദളദഷോഡശ കണ്ണി 

കാരം. വൃത്തത്രയഞ്ചധരണ്] സദനത്രയഞ്ച ധീ ക്രദമയമുദിതം ത്രിപുരാം ബികായാഃ, 

എന്നു രദ്രയാമളത്ത ലുണ്ടു . 

ചിലരുടെ മതത്തില് വൃത്തത്രയത്തിന്നു ബിനുവില് അന്തര്ഭാവം കല്ലിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

(൧ ബിന്ദുചിന്നു സവ്യാനന്ദമയം എന്നു പേരാകുന്നു അതില് കാരമശ്വരി-ഭ 

ഗമാലിനി- നിത്യ തിന്നാ -ഭേരണ്ഡാ-വഹ്നിവാസിനീ..മഹാധിദ്യേശ്വ ധി-ശിവദൂതി-തവ 

രിതാ_കുലസുന്ദരി_ നിലചതാകാ-വിജയാ_സവമംഗളാ _ജവാലംമാലിസീ_ ചിത്രാ_മഹാ 

നിത്യാ -എന്ന ദേധികാം വസിക്കുന്നു. ജുവ൪ പ്രതിപദാടദിതിഥി രൂപകളാണു. ഇവധി- 

ടെ മഞ്ചത്തിലായിട്ട് ബാലാ. ആശ്വാരൂഡാ-നകലി_പഞ്ചമിഭദൈര ചീ. ബഗളാമുഖി- 

സിംഹഫാസനാ _ശാരഭി - കാളി -ദുര്ഗാ- ശ്രുപി യി -ദശാവ മാരദേവികഠം മുതലായവരും, ൭. 

ത്രിണിയായ മാതംഗിയുര ദണ്ഡിനിയായ വാരാഹിയുട വസി ഒന്നു. ജവരു3ടയും മദ്ധ്യ 

ത്തീംകലാകുന്നു രാജരാജേശ്വരി വത്തിദഭസത . 

(പ) ബിന്ദുവിവെറ പുറമെയുള്ള ത്ര്രികന്നത്തിന്നു' സദ്യസിദ്ധിപ്രദം എന്നു 

പേരാണ്. അതില് പചരാപരരഹസ്വയോഗിനികാം എന്ന ചമേശപരിടവത്രേശ്വരി-ദഭഗ 

മാലിനി ഏന്ന ശക്തികളും ത്രിപുരാം ബാംക്ൂന്ന ഗണ രപരിയും വസിക്കുന്നു. ഈ ദ്ലേ്റ 

കത്തില് പഠഞ്ഞ ഗണദശനെന്നു; തന്ത്രാത്തരങ്ങളിക പാഞ്ഞ ചമക്രേശിഎന്നും ഉള്ള പദ 

അം ഒരര അത്ഥത്തിലാകുന്നു. (ചക്രംചയേ ജചാവത്മോ എന്ന് നാനാത്ഥരത്നമാല. 

൩ ത്രികോണന്തിന്െറ പുറമെയുള്ള അഷ്ട ദകാണങ്ങളില് രഹ സൃരയാഗിനിക 

ഉം എന്ന വശിനീി -കാമേശ്വരി മോദി വീ_വിമലാ_ അരുണാ_ജയിനി _-സവ്വേ ശവ ഠി_ കൌ 

ളിനി -ജവരം ത്രിപുരാസിയാ എന്ന ചക്രേശവര്യും വസിക്കുന്നു ഈ അഷ്ടമകാണ 

ത്തിന്നു സദ്യരോഗഥരമെന്നു പേരാണ, 

൪ അമിവെറ പുറമെയുള്ള ആദ്യദശ 2കോണത്തിന്നു സവ്വരക്ഷാകരമെന്നും അതി 

ചെ ശക്തികം൧ഒ നിഗ യോഗിനികം ഏന്നും പേരാണു. അവര സവജ്ഞാ സവശക്തി 

സവൈം:്പയ്യവ്വദാ സവജ്ഞാനമായി സവ ച്യാധ'നാശിനീ സവാധാരസ്വരൂപാ സസ 

വ്ചാപഫരാ സവ൩ന൯മയി സവരക്ഷാസ്വരൂചിണി സമവപപ് സിതഫല പ്രദാ എന്ന 

വരാണ്, അധി യ്രിപുരമാലിനി എന്ന ചദദ്രശ്പരി വസിക്കുന്നു, 



ശ്രിഭവാനി$ജംഗസ്ോത്രം ൧൪൧ 

൫ അയിയൊ പുഠമേയുമ്ള ദശാകാണത്തിന്നു്” സവാതഥസാധകമെന്മു പേരാ 

ണു. അയി സവിസിദ്ധിപ്രദാ സവസംപല്ച്രദാ സറ്റ്പ്പിയംകര। സ വമഗേളകാരി 

ബി ഡവകാമപ്രപുദ്സ്റാ സവ്വദുഃഖ ചിമമാചിന। സവ്വമുരപ്രശമന സറ്യവിഘയവിനാ 

ശിവി സദ്യാംഗസുന്ദരി സവസൌഭ.ഗ്യഭായി സ] എന്ന കുലോത്ഭ; ൪ന്ഗ്റയോഗ്'നികളു.ം 

ല്രി പുരാശ്രി എന്ന ചക്രേശ്വരിയും ൨സ്ക്ടന്നു. 

൬ അമിന്െറ പുറമമതജ പതുദശ?കാണത്തിന്നു സ൩വ൮വസൌദഗ്യദം എന്നു 
പേരാണു. അഖില് സന്പ്യദായ യയാഗ'ന'കഠാ എന്ന സവസംക്ഷോഭണി സവ്ധി 

ദ്രാവിഞി_ സവാകഷിണി, സവ ഹ് മാദകാരിണീ_. സ വസാഃമ്മാഹിന |. സ്വസുംഭി 

നി_ സവജ്യംഭ ണി. സവവാശംകരിണ്_സവരഞ്ജിനി.സ വാന്മാദനി_ സവ്യാത്ഥസാ 

ധിന. സവ് സമ്പൽ പ്രപൃരണ് സവയമന്ത്രമയി. സവദ്പന്ദ_ക്ഷയങ്കധി. എന്നശ 

ക്തികളും ത്രിപുരവാസിനിയെന്ന ചകേശ്വചഴിയും വസിക്കുന്നു. 

൭ അതിന്നു പുറമെയുള്ള അഷ്ടഠളത്തന്നു സവസംക്ഷോഭണമെന്നു പ്രാണ. 

അതില് ഗുപൃതരയോഗി കരം ഹന്ന അനംഗ കുസുമാഅനാംഗ മേഖലാ. അനംഗമദനാ 

അനംഗമദനാതൂരാ. അന:ഗദഖാ അനംഗ വേഗവി, അനംഗ:ശാ അന:ഗമാലി 

ഡി, ഇവതം ത്രിപുര സുന്ദധിയെന്ന ചഭ്രേശ്വരിയുട, ൨സികഒന്നു. 

൮ അമിന്നുപുറമേയുള്ള ഷോഡശമളത്തിന്നു സവാശാപൂരകം എന്നു പേരാ 

ണു. അതില് കാമാ കഷിബികാ, ബുദ്ധ്യാകഷ്ി ണികാ, അഹങ്കാരാകഷിണികാ, ശബ്ലാക 

ഷികാ, സ്ൂശ്രാകഷികാ, ബിജാകഷ്വിണികാ, അമുയാകഷിണികാ, സ മുത്യാകഷിണികാ, 

ശദീരാകഷിണികാ, ആത്മാകഷിണികാ എന്ന ഗപൃരയാഗിനിടളും ത്ൂരപുരേശിഖയെന്ന 

ചക്രേശവരിയും വസിക്കുന്നു. 

൯ അകിനും പുറ3മയുള്ള വൃത്തത്രയത്തിന്െറ ഒന്നാം വൃത്തത്തില് ന്പ്ൂഹ്മശ 

ക്തികളെന്ന ചതുര്മ്മഖി ചതുരാനനാചയുരഗികാ ചതുശ്രഗേഹനി ൧ തുരശ്രഗര 

ത്രി ചതുര്വറ്റരഫവദാ രൂയിമയി ര്രിമുഖി ത്രികലാ ത്രിദേഖാ ത്രിഗുണാ ത്രിമൂത്തിമയി! 

എന്നവരും രണ്ടാംവൃത്തത്തില് വപ്റ്ുശക്ത കളെന്ന നാര.യണിത്ര്വികമാ കേശവി 

മാധവി ഗോവിന്ദാ ധൈഷ്ണ്ണുവി മധുസുദനാ വാമനാ ശ്രിധനാ ഹൃഷികശാജിവി ക 

മലോദരാ കമലാക്ഷിയെ;നവരും മൂന്നാ. വൃത്തഅില് ശിവശക്തികളെന്ന ശാങ്കരിീ ഈ 

ശാവീ ൮നുദശഖര കഡുംബിവി അദ്ധനാധിശവി അഘോരരൂപിണി ഹുൃതവാഫന 

യാതാ ലാംഗലധാരണി ഭൂതീഭാരാ ഇസുദൃശഖരാ ശൈവധ൨.എന്നവരും അരിയെ വുഠ 

മേയുള്ള ചതുരശ്രത്രയത്തിവെറ ഒന്നാം ചതുരമശ്രത്മില് അ ണി മാദ്ൃഷ്ടസിദ്ധിമദധികളു.ം 

മദ്ധ്യംതുരശ്രത്തില് ബ്രാഫ്ധ്യാദ്യഷ് മാതൃക്കളൂം മുന്നാം ലതൂരഗ്രത്തില് മുദ്രാദേധികകെ. 

ന്ന സവസംക്ഷോഭിണി സര്൪ാദ്രാവിണ) സവാകഷിണബി സ്വ വ..കരിണി സ്വ്വാ 
ന്മാലിനി സവമഹാജുശാസവ:ഖലധി സവയിജാ സവയാവി സവത്രിഖണ്ഡാ എ 
ന്ന പ്രകടയോഗിനികളും ത്രിപ്രാദേധിയെന്ന ചക്രേശവരിയും വസികകന്നു. ഇതില് 

ഒന്നാം ചതുരശ്രത്തില് അണിമാദികളെന്നും മുന്നാംചതു -ത്രത്തില് ദശമുദ്രാദേവികളെ 

നും പഠഞ്ഞമിന്നു വിഭരാധമായിട്ടു ബുഹസ്സുതി ഒന്നം ചതുരശ്രരത്തില് ദശമുദ്രകെയും 
മുന്ാം ചതുരശ്രത്ധില് അണി മാദികമളയും കല്ലിച്ചിനിക്കുന്നു. ചതു ശ്രഭ്വാരങ്ങളില് 

കിഴക്ക ുടങ്ങിട്ട ഗന്ധാകഷണി രസാക?ഷദി രൂപാകര്ഷിണ്ീ ഡ്രിശാകര്ഷിണി എ 

ന്നവര് നാലുവാതിലൂാ കാക്കുന്നു അമധിന്നു പുറ3മ കിഴഒമുടങ്കി ഇ ന്രാദി2ലാകപാലയ്മാ 
രാകുന്നു,  ി 
0 ക ൬. ത്ത 



൧ുര"൨ സൂവരത്നമാല 

ഇതിനേയാണു ഗണേശാണി മദ്യാഖിചൈകശ്ലക്തിവൃന്ദൈ എന്നു പറഞ്ഞിരി 
ക്കുന്നതു. ഇനിയും അനേക: ക്തി ളള്ളതിനെ ഗ്രശ്ഥവിസൂരഭയത്താല് കാണിക്കപ്പെ 
ടുന്നില്ല. 

ത്വമ് സവമ ഥി പ്പ്പമാപ സൂപമിന്മു- 

സൃവമാകാശട്ടുവായുസരവംത്വമേവ. 
ര്വദഡ്യം നകിഞ്ചില്പ്രകാശോ സ്പിസര്വം 
സദായന്ദസംവില്സ്വ ൭ പംദജേഹം ൧ഠ 

ഫേ അംബ! ആദിത്യനും അഗ്നിയും ജചധും ചന്ദ്രനും ആകാശവും ഭൂമിയും വായു 
വം ഭവതിതന്നെ എന്നല്ല സകലവും വരി മ ന്നെയാകുന്നു നിക്കല് നിന്നു വേറിട്ട യാതൊ 
പ്രകാശവും ൭ണ്ടായിധിക്കുന്നില്ല: അതിനാല് എ പ്പാഴും ആനന്ദമായും ജത്താനമായും 
ഇരിക്കുന്ന ഭവതിയുടെ സ്വരൂപത്തെ ഞാന് ഭി രന്നു . 

ശിവ സവം ൧ രുസ്മ്വഞ്ചശ ചി നയപമേവ 
ത്വമേവാസീമാതാപിതാചത്_മേഖ 
ത്വമേവാസിചിദ്യാത്വമേവാസ്ബന്ധുര്.. 

് 
ൻ ലി റ ൺ 

ി | ഗതീമ്മേമതിരദ്ദേവി!സ 2 ത്വമേവ. ൧൧ 
അല്ലയാ ദേവി! ഫലനെൊഠ ശിവനും ഗുരുവും ശക്തിയും മാതാപിതാക്കന്മാത 

ലിദ്യയും ബന്ധുവും ഗതിയും മനസ്സ്സുട എന്നല്ല സവ്വവും ഭവതി തന്നെയാകുന്നും] 

തിനാമഗമ്യാംപുരാടെ ്രു പി വൃ) 6൭ ലം 

മഹിമ് നാം വാജാനന്തിപാരംതവാത്ര 
സ്കൂതിംകത്തുമിച്ചാമിതേത_ംഭലാനി! ൽ 

ക്ഷമസ്വൈവമംബാപ്രമുശ്ധഃകിലാഹം പ് 
6 2ഹ അാബ! ധേദങ്ങളാലും പുരാണങ്ങളാലും അറിയപ്പെടാത്തതായ ഭവരിയു 

൫9 മഹിമഃയ ത്തം അധിയുന്നി [ട് ഇവിടെ ഞാള് ഇപ്രകാരം വസിന്നെ ൨. യിക്കന്നത 

ന ഇ ഛിന്നം ഞാന് സ്തൂഡിപ്പാന് സമത്ഥനല്ല ദവി ക്ഷകിക്കണ മമ. 

ശരബ്യ്യ വരണ്ടേസുകാരണ്യപു്റ 

ഫിരണ്ട്യോദരാല്ലൈരഗണ്ടേസുപുണ്യ്യഃ 
ഭവാരണ്ദഭിതംചമാംപാഫിഭേ! 

നമസ്േഡമസ്േ പുനസ്നേനമോസ്മു ൧൩. 

ഭക്ത്ശ്മാക്കാ ശയി ക്കമ്തെക്കചഭായും ശ്രേഷ്ടയായും വിറഞ്ഞ കാരുണ്വര്മ്തോടുക്ടി 

ടിയ വളായും ഏററവും പുണ്യ വാന്മാഠയ ബ്രഹ്മാദികളാല് കൂടി നിശ്ചയിച്ചുറിയപ്പെടാത്ത 

വളായുട ഇരിക്കുന്ന ഭവ! സംസാരക്കെടുങ്കാട്ടില് ഭയപ്പെട്ടിരികഭന്ന എന്നെ രക്ഷ 
ക്കണ2മ. അല്പ:യാ നന്മ!യാടുകൂടിയവകെ! ഭധയിക്കായിട്ട് ഏവെറ നഃന്തരാരം പ! 

ന്നെയും പിന്നയും ഭവിക്കട്ടെ, ലു 
ഭവാനിഭവാവിഭവാനിതിവാണ] 
മുദാരാമുദാരാംമുദായേ ഭജന] 



5] ശ്രദേവീമ നസികപ്യനാസ്മോതരം ൧ര'൩. 

നശോകോനപാപൊ നരോഗോവൂത്യര് 
രക; ര 

കദാചില്കദാചില്കദാചിന്നരാണാം ൧ 

അല്ലയാ ദവാസി! ഭചാനി ഭവാനി എന്നിങ്ങിനെ എറാവം ശ്രേഷ്യയായി പ൭ഒ 

ന്ന വാക്കിനെ സാന്താഷരത്തോടുമുടി ഏവ ജ ചിന്നു 2വാഅ ശ്ര ഒരിക്കലും വ്യസ 

നവും പാപവും രോഗവം അപമുത്യവും ഉണ്ടാകയല്ല. 

ഇദംചിത്തശുദ്ധോഭവാവിഭൂജംഗം 

പഠന്ബുദ്ധിമാ൯ ഭ ംരിയു തേശ്ചതസ്ധ്ൈ 

സ കരീയംപഠംശാശ്വതംവേദസാരം 

ശ്രിഷംചേഷസിഭ്ധിഞ്ചദേവി ദദാതി ൧൫ 

കാമമക്രാധാദികളെ. ധിട്ട് മന്യ ഷാടുകൂടിയ ബു ധിമാന് ദ്ക്തിയുള്ളവനാ 

യിട്ട് ഈ ഭവാനിദ്ടജംഗത്തെ പ ില്ലുകൊണ്ടി വന്നാല് അ വന്നു മവദത്താ൯ പറയവ്റെട 

രിദ ജനനമാരണാഹി മവുമയിറിഥഒന്ന തഡെറ സ്ഥാ ന[ കലി] ത്തയ്യും 

ഐശ്വയ്യുദമ്തയും അദിഷ്ടസിദ്ധിദയഡും ദേചി കൊടുമമന്നു. 

ഇതിദവാറീദ്യാഗം സന്തു. 
ര ള്]! 

കയ. 

൫൬. ദേവഖമാനസികുജാസ്യോത്രം. 

ഉഷസിമാഗധമംഗളഗായനൈര്ത്ഥടിതി 

ജാഗൃഹി ജാഗൃഫി ഭാഗൃഫി 
ി [1 അരിക്ലപാര്ദദ കടാക്ഷനിരിക്ഷണൈജ്ജഗദി_ 

ദംജഗദംബ! സുഖികുരു ളി 

അല്ലയോ അംബ! പ്രാ: കലത്തില് സൂതിപാറകന്മാതടെ മഗേല സംഗി മങ്ങ 
ളാല് രവഗത്തിക ഉണനാലും. കാരുണ്യ-കൊ൦ണ്ടററവും അചിഞ്ഞ ഥന്നെ കണ് നാട്ട 

ങ്ങളാല് ഈ ഖി റല .. ഈ ലോകത്തെ സുഖ പ്പിച്ച ലു 

കനകമയഷവീതര്ദിശോഭമാവം 

ദീദി: ാകുംഭയു ദത 1: എ സവണ്ണുക് 3) ശതം 

മണീമയമണ്ഡ പമഭ്ധയമേഫിമാതഃ! 

ത്വയി കൃപയാശുസമ നം ഗഹിതും. ്ി 

ഫേ അബ! പന്നല് കാതണ്യഃത്താടുക്ൂടി പൂജയെ സദിഖര്പാനായി വേഗ 
0.) 

അയല് എവ്റാ ദിക്കിലാ വിറപൊന്കടങ്ങളോടുമുഴിയ സ്വണ്ണുമണ്ഡ൨ മഭ്ധ്യത്തെ പ്രവ 
9 

ശിച്ചാലുാ. 

കനകമയവിതര്ഭി സ്ഥാപിതേ. തൂലിക വു 
റ് 

കുനകകസുമകിദ്സ്റ്റ കോടിബാലാക്വള്ടോ്റ്റ 



ഹര്ര' സ്വരത്നമാല 

ഭഗവതി! രാമണിയേ രത്നസംഹാസനേസ്മീന് 
ഉപവിശപദയുശം ഹേമപിടേനിധാഷ. ന, 

അല്പരധാ ദഥവയി! ഭവതി സ്വറ്റി)പി ത്തിങ്കള് കാലുദറം വെച്ചു കനകപി ി ഴ 

[] ഷമ്ൃനദ്ൂമിയിക ശോഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മെത്താരണവയാടുമളൂടിയ സ്വമ്ല്റപ്റ്ുങ്ങളാല് 
വിരി | ട് കോടി സൂയ്യുപ്പഭയുമ്ള ഈ രത്തസിംഹാ സത്തില് ഇതന്നാലും. 

മണിമൌക്തികവിധ്മിതം "ഹാന്തം 
കനാകം നം ടചതുഷ്ടയേനയു ൪.2 

കുമവിയതമം ഭവാഡി' തുഭ്യം 
നവമുല്ലാസമഹം സമ യാമി. ര" 

അല്പര്യാ ഭവാനി! ഞാന് ദപപിക്കാഷി മുത്തുരത്നങ്ങളാല് ഉ ണ്ടാദപ്പൈട്ടതും നാ 
മു പൊന്൯ണുകാം ഉതും എററവും മ3നാഹ വ്യാ വലിയതുമായ ഈ പൂത് യ മണ്ഡ 
പത്തെ സമുപ്പ്ിമെന്നു. 

ദൂവ്വയാസരസിജാന്പിതവിച്ക_ 
ക്രാന്തയാചസഹിീതം കുസുമാ യം 

ത 

പത്മയുഗ മസദശേപദയുഗേമേ 
പാദ്യയമേതദൂരരികരു മാത! ൫൪ 

അല്പ'യാ അംബര്! ക൭൨൧൭., താമരപ്പ, വിഷ്ണുക്രാന്തി എന്നീ സ്ദ്വ്ൌ 3 ധപുഷു 
ന്തു ങ്ങളാടുകൂടിയ ചാദപൂജയെ പത്മതുച മായ പദദവയത്തിഒ.ള് സ്വികരിമക്കണ മ. 

ഗന്ധപൃഷ്ടയവസ ഷപട്ട ൮്ാസംജൂതം തിലകശാക്ഷതമി ശം 
ഹേമപാതരഡിഹിതം സഹരെ നരര്ഘ്യദമേതരരികരുമാതര് ൬ 
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അല്ലദയാ അംണ! ഭഗവത ഗന്ധം, പുറം, യവം, ഉഴുന്ന്, ൭൨൭, എള്ള്, ദദാ, 
ഉ നേങ്ങല് അരി ഇതുകറം രത്നങ്ങരളാടുല്ടടി ൭. ത്തു സ്വന്സുപ്പാത്ര ചിക ഖെച്ചിട്ടുള്ള ഈ 
പൃജാജലത്തെ സ്വികരിച്ചാലും. 

ജലജദ്പുതിനാകരേണജാതിഫലതക്കോലലവംഗഗന്ധയുഥതം 
അമൂൃതെര മതൈരി വാരശി മതെ ഗവത്യാചമനംവിധി യതാം ൭ 

രര 

ഫേഭഥവതി! ഭവതി താമരര്പാചെ പ്രദ മുള്ള കൈകൊണ്ടു ജായിക്ക, തക്കോ 
ലം, എഏലവങ്ങം ഇവയുടെ ഗന്ധങ്ങളോടുകൂടി അമുതുമപാചെയുംത നപ്പുമുള്ള ജലങ്ങ 
ക്കൊണ്ടു 38 ആചമനത്തെകെയ്യ ല്യംം 

നിഹിതംക നകസ്ൂസംപൃദേധിഹിതംരത വിധാവകേന്ചില് 
ടു ലി ്' [ ി തു ലി [| പ തദിദംജഗദംബ! തേ്്ിതംമധുപക് ജനനീ! പ്രഗൃഹൃതാം ൮. 

ഹേ ബേ! ന്ന്ത്ിതവട സ്വറ്റുപാത്രഞ്ഞില് വെച്ചിരിക്കുന്ന തും രത്നംകൊണ്ടട 
ഡ്രപ്പെടുക മാല് ്യേ ) ൧. ൨൭൦ ശുദ്ധവുമായ ഈ മധുപക്ടെത്ത ഗഹിച്ച ലും (മഗുചക്ം 

നിവേദ്യ വിരശഷം, 



ദേവിമാനസിക പജാസ്ഷോത്രം ൧൪൪ 

ര് ണ് ഏതച്ചമ്പകതൈലമംബ! വിവിധൈ$ പൃഷ്ര്യൈമ്മഫ്രുവ്യാസിതം 
ന്യസൃംര ബമയേ സുവട്ട്റ്റചഷകേ ഭൂംഗൈര്ഭൂമത്ഭിര് ച്ൃതം 
ടി, ി യ 

സാനന്ദം സുര സുന്ദരിഭിരഭിതോഹസ്ൈര്ധ്യതംതേമയാ 
കേശേ ുഭൂമരഭൂമേഷ്യസകലേഷ്വംഗേഷ്ടചാലിപ്യര്േ, ന് 
അല്ലയോ അംബ! അദനകവിധ പുഷ്യങ്ങളാല് ഏററവും വാസിക്കപ്പെട്ടതും സ്വ 

്ല്ുമയമായ പാനപാത്രത്തില് ഒ വച്ചിരി ന്നതു ത്ഥംകാരശമ്മരത്താടു വണ്ടുക0ം ചുറവ 
ന്നതും മുന്ഭാഗ്ത ദൈവസ്സ്സിക ളാല് കൈകറാ ഉകാണ്ടാനന്ദ ത്തോടെ ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 
ന്നതുമായ ഈ ചമ്പകതെലം വണ്ടിന്നിറാപോലെ ഏററവും ശോഭയുള്ള ഭവതിയുടെ 
തലമുടികളിലും സവ്യാംഗങ്ങളില്ും എന്നാല് തേയ്ക്രച്പെടുന്നു. 

മാത$ കുകമമപക്കനിമ്മിതമിദംദേഛേതലോദ്ധത്തനം 

ഭ ദ്യാഹംകലയാമിഹേമരജസാസമ്മി ശ്രിതംകേസരൈഃ 
കേശാനാമലകൈവ്വിശോ ദൃ)വിശദാന്കസ് തുരികോദഞ്ജിതൈ 
്ലാമാംതേനവരത്നകുംഭസഹിതൈസ്സ്റംവാസിതോഷ്ക്രോദകൈ$ 

ഥാം 
അല്ല്യോ അംജ! ഞാന് നിന്തിമവടിയുടെ ദേഹത്തിരി കനുകപ്പാടി താമഴയ ല്ലി കുരുമച്ച"റ് ഇതുകളാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഉദ്വത്തനത്തയും (തുദവത്തനം മേരത്തേപ്പ്) നി മ്മലങ്ങളായ തലമുടികളെ. വേര്പെടുത്തി നെല്ലിക്ക കസ്തൂരി ഇതുകളാല് വിധി, 

പോലെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട രത്നകുംഭങ്ങളില് ഖെച്ചിരി ഒന്ന ലുട്ടചെള്ള അ റം കൊണ്ട ഭവതി 
യ്ഖ്ായി ഭക്തിയോട്ടക്ൂടി സ്ത്റാനധത്തേയും ചെയ്യുന്നു. 

ദധിദുശ്ധഘ്യതൈസ്സുമാക്ഷികൈസ്സ്റിതയാശക്ഷരയാസമവിരതൈഃ 
സ്ൂപയാമിതവാഹമാദരാല്ജനനമിതടാംപുനരുഴ്്വാരിടിഃ ൧൧൦ 
തൈര്, പാല്, ൭൭, തേന്, പഞ്ചസാര ജവയാല്പം എടുവെമ്ളത്താലുര അല്ല യോ അംബ! ഭവരിയെ ഞാ൯ സ്താനം ചെയ്യിക്കുന്നു. 

ഏലോശിരസുഖാസിരൈസ്സുക സുമ്മേശ്ശംഗാദിതിത്ഥോദകൈ$ 
മാണിക്യാമലമെക്തികാമലയുതെസ്സ്ക്ലൊസ്സവറ്റ്രോദകൈഃ 
മന്ത്രാന്വൈദികതാന്ത്രികാന് പരിപ ഠന്സാനാന്ദമത്യാദരാല് 
സ്റ്റാനംതേപരികല്പയാമിജനഡി! സ്റ്റേഹാത്ത്വമംഗികരു. വ് 
അല്ലയോ അാബ! ഞാന് ഭവതിക്കായി ഏലാം രാമച്ചം ഇവയുടെ സൌരദ്യമു ള്ള തും മഭനാഥര പുഷ്യങ്ങം, മാണിക്യം, വൈരം നിമ്മലമാഡ മുത്തുരത്തം ഇതുകും കലന്നതും ഏററവും നിമ്മചങ്ങളും സ്വയ നിഹിതങ്ങളുമായ ഗംഗാദി തിര്ത്ഥജലങ്ങ മെ. ക്കൊണ്ടു വൈദികങ്ങളും താന്ത്രികങ്ങളുമായ മന്ത്രങ്ങളേ ജപിച്ച ആനന്ദത്തോടടം ഞ്ഞ രവോട്ടം സ്താനം ചെയ്യിക്കുന്നു. ദവി സ്നറേഹപുരസ്സരം സ്വികരിക്കണമേ. 

ി ക്യ 
ലയ ൽ ബാലാക്കലദ്ലുതദാഡിമീയക സുമപ്ര സ്സൂദ്ധിസവ്വോത്തമം 

മാതസ്മ്വംപരിദേഹിടിവ്യവസനംഭ മത്യാമയാകല്ലിതം 10 [ 



൧൪7൬ സൂവരത്നമാല 

്താഭീ൪' തഃ ലു മു ഗഥിതഞ്ചകഞ്ചുകമിദംസ്വികൃത്യവിദ്യത് പ്രഭം 

തപ 
% പസ്വദ്സ്റൃസമാനവള്്്മതുലംപ്രാവാരമംഗി കുരു. ൧൩. 

അല്ലയോ അംബ! ഭവതി, ബാലസൂയ്യപ്രഭമയാടും മാതളപുഷ്ണു ത്ത ജയി ക്കുന്ന 

വണ്ണുത്തോടും കൂടിയതും സര്ല്വയൊത്തമവുമായ ദിവ്യ വസ്രത്ത പരിഗ്രഹിച്ചാലു൦, മുത്ത 

രത്നങ്ങളാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നാല് കല്ലിക്കച്പെ ട്ടിരിക്കുന്ന തുമായ 

റൌക്കയേയും ധരിച്ചു മിന്നല്പോലേയും ഉ.തക്കിയ സ്വനം പോലേയും നിറമുള്ളതും 

സാദ്ദശ്യമില്ലാത്തതുമായ മുടുപടത്തേയും സ്വികരംക്ക നമേ. 

നവരത്നമയേമയാറ്റ്റിതേ ശമനിീയേതപനീയപാദുകേ 

സവിലാസമിദംപദദ്വധയം കൃപയാധേഹിസമ ്യനംഗൃഹിതും. ൧൪ 

അല്ലയോ അം! പൃജയേ സ്വീകരിപ്പാനായി എന്നാല് അര്പ്പിക്കപ്പെട്ട നവ 

രത്നങ്ദഃം ചേത്൬ ഏററവും ശോടി കടന്ന മെതിയ ടികെ കൃപയോടുകൂടി കാലുകളില് 

ലേക്കണരമമ. 

ബഫ്ുഭിരഗരുധൂപൈസ്സാദരം ധൂപയിത്വാ 

ഭഗവതി! തവ കേശാന് കക്തൈമ്മാർജ്ജയിത്വാ 

സുരദിഭീരരവിന്ദൈ ശംപകൈകശ്ചാരച്ചയിത്വാ 

ത്ഥടിതികനുകസൂത്രൈ ്മുടമന്വേഷ്ഠയാമി. ൧൪൭ 

അല്പദയാ ദഥവയി!! ഞാ൯ഭവതിയുരട തലമുടികളേ ധാരാളംഅകില് പുകകൊ 

ണ്ട മുപിച്ച ലീപ്പുകടളക്കൊണ്ട വേര്പ്പെടുത്തി മിനുക്കി സൌരഭ്യവുള്ള താമരപ്പുക്കളാ 

ല് അര്പ്പിച്ചു പൊള്നൂലുകരാക്കൊണ്ട കെട്ടിക്കുന്നു. 

സൌധിരാഞ്ജനമിദമംബ! ചക്ഷുഷോസ്പോേ 

വിയ്യ സ്ംകനകശലാകയാമയാ യല് 

തന) നംമലിനമചിത്വദക്ഷീസം ൧ാല് 

ബൃഷ്മേന്ദാദു ഭിലഷണി യതാമിയായാല്. ൧൬ 

അല്യായാ അ.ബ! ഭവയിയുടെ കട്ടു കളില് സ്വ്ലുക്കമ്പികൊണ്ടു എന്നാല് എഴു 

തലപ്പെട്ടിരി ക്കുന്ന യാതൊയ സൌവിരാഞ്ജനം മഷിയായിരിക്കുന്നു വെങ്കിലും ധിന്തിരു 

വടിയുടെ നേത്രത്തില് ചേത്തതുകൊണ്ടു ഞര അഞ്ജനം ബ്ൃഹ്മാദികളുടേ ആഗ്രഹത്തെ 

കുടി കൊടുക്കത്തക്ക യോഗ്യതര്യ പ്രാപിച്ചു. നിശ്ചയ. 

മഞിരേപദയോന്ിധായല്ചിരാം വിന്യയസ്യുകാഞ്ച'ംകട്രൌ 

മ തോഹാരമുരോജയോരനു പമാംയക്ഷയ്യമാലാംഗള്േ. 

കേയൂരാണി $ ജേഷ്ടരത്നവലയ്രേണിം കരേഷ്ടക്രമാല് 

താടകെെതവകള്ട്റുയോമ്വിനിദധേശിഷേച മൃഡ്ധാമണിം. ൧൭ 
) 

അല്പഃയാ അബ! ഞാന് ഭവതിയുടെ പാദങ്ങളില് ചിലമ്പുകളും അരയില് അര 

ഞാണും മുലത്തടത്തില് മു ത്തമാലയുഠ കഴുത്തില് സാദ ശ്യമില്ലാത്ത നക്ഷത്രമാലയും രിരു 

മുട്ടിക്കെട്ടില് മു ഡാാരത്ഥവും കാതുകളില് തോടകളു.ം യഥാക്രമം ചാത്തതുന്നു, 



ദേവിമാനസികപുജാസ്യോത്രം ൧൪൭ 

മാതഃ ഫാലതലേതവാതിവിമലേകാശ്മീരകസ്തൂരികാ 
കര്വ്പൂരാഗരുഭിഃ കരോമിതിലകംദേഹേംഗരാഗംതത$ 
വക്ഷോജാദിഷ്ടല ക്യുകദമകലൈസ്സിക്ത്വാചപുഷ്ണുദ്രവം 
പാദൌചന്ദനലേപനാദിഭിരഹംസമ്പൂജയാമിക്രമാല്. ൧൮ 

അല്ലയോ അംബ! ഞാന് ഭവതിയുടെ മനേ:ഹരമായ നെററിത്മടത്തില് കങ്കമം 
കസൂരി, അകില്, കര്പ്പൂരം, ഇതുകളാടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട തിലകരത്തഡും ദേഹത്തില് കളദ 
ത്തേയും മുലത്തടങ്ങളില് കുങ്കമം കൊണ്ടു അടയാളപ്പെടുമാവ മരവാഹരമായ കറികുള്േ 
ക്കൊണ്ടും കാലുകള. പനിവിരകൊണ്ടു കഴകി ചന്ദനക്കുറി മുതലായതുകൊണ്ടും വിധി 
പോല പുജികുന്നു. 

രത്നാക്ഷതൈ സൃവാംപരിപയജയാമി 
മു ദത്ാഫലൈവ്വാരുചിരൈരവിദ്ധൈഃ 
അഖണ്ഡിതൈര്ദ്ദേവി'യവാദിഭിവാ 

൭ ി കാശ്മിരപകാകിതത മഡുലൈവ്വാ. ൧൯ 

ഒാമതയു മുള്ള മമനാഹര മുത്തുരത്നങ്ങളളേ ക്കൊണ്ടും മുറിയാത്ത യവം മുതലായ്ക്കു കൊണ്ടും 
കുങ്കമച്ചാര കൊണ്ടു നനച്ച അരികൊണ്ടും പൂജിക്കുന്നു. 

ക] 

അല്പയോ ദവ! രതങ്ങളാകുന്ന അക്ഷതങ്ങള്െെക്കൊണ്ടും തൂളഡ്യു ാതേയും മറി 

ജനനി! ചമ്പകതൈലമിദം പുരോ 
മഗമദോപയുത ംപടവാസകം 
സുരഭിഗന്ധമിദം ച ചതുസ്വമം 
സപദിസവ്വമിദംപരിഗ്ഗഹൃതാം. ൨൨ 

അല്പദയാ ജനനീ! കസ്മൂരി ചേത്തു ഏററവും ഗന്ധപ്പെടുത്തി മുന് ദാഗത്തില് വെ 
ച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാസനാദ്രവ്യഭത്ത വേഗത്തില് പരിഗ്രഹിക്കേണമ. 

സിമന്തേതേ ഭഗവതി! മയാസാദരം൯സ്തമേത_ 
ത്സിദ്ദൂരം മേഹൃദയകമലേ ഹഷ്-വര്ഷംതനോരി 
ബാലാദിതൃട്ടുതിരിചസദാലോഹിതായസ്തുകാന്തി_ 
രന്തഭ്ധ്വാന്തംഹരതിസകലംചേതസാചിന്തയൈപ. ൨൧ 

ഹേ ഭവയി! ആ ദരവാട്ുകൂടി എന്നാല് ഭവതിയുടെ സിമന്ത രേഖയില് ത്രൊട്ട 
വിക്കപ്പെട്ടി ടിക്കുന്ന സിന്ദുരം എന്റ മനസ്സി സന്തോഷവഷ്ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബാ 
ലസുൂഷ്കുമനപ്പോലെ എപ്പാഴും ചുവന്നിരിക്കുന്ന യാതൊരു സന്ദ്ഹൃരപ്രദ മനസ്പകൊണ്ടു സ്സ ഴ് വിചാരിശഭന്നതിനാര് തനേ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഇരുട്ട കമുളുയും കളുഡുന്നൂ, 

മന്ദാരകുന്ദകരവിരലവംഗപുബ്ലൈ 
സൃ്വാംദേവി! സന്തതമഹംപരിചൂജയാഥി 

ജാതിജപാബകളചമ്പകകേതകാദി 
നാനാ വിധാനികുസുമാനിച തേദ്റ്വയാമി, ൨൨ 



൧൪൮ സ്മൂവരത്നമാല 

വ 

ങ്ങളേക്കൊണ്ടു ദവതിയെ ഞാന് പുജിക്കുന്നു. പിച്ചകം ചെമ്പരുത്തി ഇലഞ്ഞി ചമ്പ 
കും കൈയറ്റ്] മുതലായ അമനകചിധ പുഷ്യങ്ങളേഡും ഭവതിക്കായി അര്പ്പിക്കുന്നു, 

മാലതിബകളുഹേമപൃഷ്ണികാ 
കാഞ്ചമാരകരവിരകേതകൈ$ 
ക്ണ്്ികാരഗിരികള്റികാദിഭിഃ 
പൃജയാമിജഗദംബ! തേ വപുഃ. ൨൩ 

മുല്ല, ഇലഞ്ഞി, മുതലായ പൃഷ്യവി 2ശേഷങ്ങളേ ക്കൊണ്ടു അല്ലധയാ അംബ! ന 

ന്തിരുവടിയു൭ട വപുസ്സിനെ (ശരിരത്തെ) ഞാന് പൃജ്ധിലുകെള്ളുന്നു. 

പാരിജാതശതപത്രപാടലാ 

മല്ലികാബകുളചമ്പകാദിഭിഃ 

അംബൃജൈശ്ചകമലൈശ്ചസാദരം 

പൃജയാമിജഗദംബ! തേ വപ. ൨൪7 

അല്ലയോ ലൊകമാതാവേ! പാരിജാതം അര്നകവിധ: താമരകരം മല്ലിക എല 

ഞ്ഞി ചമ്പകം ഇത്യാദി പു്റ്ുങ്ങളേക്കാണ്ടും ഞാന് ഭവതിയെ പൃജിക്കുന്നു. 

ലാക്ഷാസമ്മിളിതൈസ്സിതാഭൂസഹിതൈ ശ്രിവാസസ്മിശ്രിതൈ$ 

കര്പ്പരാകലിതൈശ്ശിരൈമ്മധുയുതൈഗ്ലോസപ്പ്രിഷാലോഡിതൈ$ 

ശ്രീഖണ്ഡാഗരുശുല ഗുല്പ്രഭൂതിഭിന്നാനാവിധൈവസ്തൂഭി 

ഭ്ധൃപന്തേപരികല്ലയാമിജനയ! സ്റ്റേഫാത്ത്വമംഗികുരു. ൨൭ 

അല്ലയോ ജനനി! കോലരക്കു വെട്ടുത്ത അദ്രം കുങ്കല്യം കര്പ്പൂരം തേന് 

നൈ ചന്ദനം അകില് ഗുല ഗുല മുയലായ അനേക ഡസ്തൂക്കാം ക്കൊണ്ടു ള്ള ധുപത്തേ 

ഭവതിക്കായി കല്ലിക്കുന്നു, സ്റ്റേഹത്തോടും സ്വികരിക്കണമേ. 

രത്നാലം കൃതഹേമപാത്രദിഫിതൈര്ഗോസസ്ക്റിഷാലോഡിതൈര് 

ദീരഘൈദി൪ര്ഘതരാന്ധകാരര് 2 ദൈര്ബാലാക്കകോടിപ്രഭൈഃ 
കി 

ആതാമ്ുജ്പലമൂജ്പലപ്രവിലസദ്ൂത പ്രദിഛ്ലൈസ്യഥാ 

മാതസുപാമഹമാദരാദനുദിനംയിരാജയാമ്മുച്ചുകൈ?. ം ൨൬ 

അല്ലയോ അ.ബ ഞാന് രത്നങ്ങളേക്കൊണ്ടു അയലട്ുകടസ്സു സ്വക്ലുപാത്ര 

ത്തില് പത്തവിന്൭നൈ നനച്വ കത്തിക്കുന്ന തിരികളേക്കൊണ്ടു നിണ്ടിരിക്കുന്നവയുഠ 
[വി 

. റ 

വലുതായ ഇല്ട്ടിനേ നശിപ്പിക്കുന്നവയും കോടി സൂയുപ്രകാശമുള്ളവയും ചെമ്പുയിറം 

പ്രകാശിച്ചു കത്തുന്നവയും ശോഭയുള്ളവയും രത്നമയങത്ങളൂമായ ദി 
പ്പോലെ ഫുററവും 

ദിവസോൌ ഭവിക്കു നിരാജനാകമ്മതത്തെ 
വ്യദിപങ്ങളേക്കൊണ്ടു ആദരവോടുകൂടി 

ചെയുന്നു; 

മഹതികനകപാത്രേസ്ഥാപ യിത്വാവിശാലാന് 

ഡമരുസദുശതൂപാ൯പക്വഗോധൂമദിപാ൯ 



ദദേവിമ:നസികപൃൂജാസ്ടോത്രം ൧൪'൯ 

[ഴി ബഫ്ുഘ്ൃതമഥതേഷന്യസ്യദിപാന്പ്രകൃഷ്ടാന് 
ഭവവജനനി! കുവ്വേവിതൃമാരാത്രികന്തേ. ൨൭ 

അല്ലയോ ലോകമാതാ! സ്വണ്ണുപാത്രത്ത്ല് ശോതയ്ു ചൊടികൊണ്ടു ഉടു 
ക്ടപോലെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭക്കുകഠാ*വെല്വ അതില് ധാരാളം നൈ വി്ലി കൊളുത്തി 

പ്രകാശപ്പിച്ചു വിയ്യമായി ആരാത്രകമെന്ന നിരാജനകമ്മത്തെ ഞാന് ദവതിള്ഖെയ് 
ചെയ്യുന്നു. 

സവിനായമഥദത്വാജാനുയുധംധരണ്യയാം 

സപദിശിരസിഷ്ണത്വാപാത്രമാരാത്രികസു 
മുഖകമലസമിപേതേംബ! സാഭ്ധംത്രീവാരം 
ഭൂമയതീമയിഭായാത്തേക്ൃപാര് 38 കടാക്ഷ$. ൨൮ 

അല്പമയാ അംബ! വിനയത്തോടുളുടി, വിലത്തു മുട്ടുംത്തി വിന്നു ഉടനത 
ന്നേ ഞരാത്രികാദിപപചാത്രദത്ത തലയില്വെച്ചു ദവയിയുടെ മുഖപത്മ സമി പത്തി 

കലക്കു മുന്നു പ്രാവശ്യം ഉഴിയുന്ന എന്നില് അചിമവാടുകൂടിയ കൃപാകടാക്ഷമണ്ടാക 
ണമ. 

മാത സ്്വാം3ധി ശപോയസമഹാശാലുന്സറ്മാവികാ 
സൂപാചൃപസിതാഘൃതൈ പ്ൃവടകൈ സ്ത്രക്ഷൌ 3രംഭാഫ ലൈ 

൭ ഏലാജിരകഹിം൧ നാഗരനിശാക സ്യംദരിസംസ കൃതൈ_ 
കൈ സാകമഫഹംസുധാധീകരസൈ സ്തം യ ശ്ലാകൈസ്സ്സ സ്സു രസ്ൈസ്സുന്തപ്പുയാമുപ്യയന്. ൨൯ 

അല്ലരയാ അംബ! പാല് തൈര് പായസാ ശാലന്നങ്ങറം പരി. അപ്പം ൨ഞ്ച 
സാര നൈ തേന് ൨ട കദളിപ്പഴം ഇകുകാമളക്കൊണ്ടും ഏലം ഒ; റകംകായാ ഇഞ്ചി 

മഞ്ഞരം കുസുംഭയിച ഇതുകളാലുണ്ടാക്കപ്വെട്ടവയും അമുതത്തേക്കാഠാ രുചിയുള്ളവയുമാ 
യ ഇലക്കറികളക്കൊണ്ടം ഞാന് ഭവതിയെ തൃപ്ലിപ്പെടുത്തുന്നു. 

സാപൃപസൂപദധി $ശധസിതാഫ്യതാന്മി 
സുസ്വാദയഭ മര.പരമാന്നുപുരസ്തരാണീ 

ശാകോല്ലസന്മരിചിജിരകബാഹ് ളികാഡി 
ഭക്ഷ്യാണിടുങ ക്ഷ ജഗദംബ/മയാദ്റ്വിതായി. ൩. 

അല്ലയോ ലോകമാത്ഖവെ! അപ്പം പരിപ്പു പാര: തയി പഞ്ചസാര നൈ 
സ്വാദുള്ള അന്നാ പായസം എലശറൊിയാടു ലേത്തമുളക് ജിരകം ബാഹ് ജികും ജു 
ങ്ങിനെ എന്നാല് സമര്പ്പിക്കുപ്പെടുന്നദകഷ്യ്ങളെ ദൂജിക്കേണമൊ; 

ക്ഷിരമേതദിദമുത്തമോത്തമം 
പ്രാജ്യമാജ്യമിദമുജവലംമധു 

മാതരേതദൂൃതോപമംപയ3$ 

സം ഭമേണപരിപിയരാംമുഫഹുഃ, ൩൧ 
മുഹ അംബ! അത്യുത്തമമായ ഈാപ്പാലും ട്രപ്യമായ ജാ മനെയും അമുതു 



൧൭൦ സൂധരത്നമാലാ 

പോലെ സ്വാലുള്ള വെള്ളവും വിശേഷപ്പെട്ട തേനും ദവതിയാല് പിന്നെയും പിന്നെ 
ഡയാ ഖാനാ ചെയ്യുപ്പെടണ മ. 

ഉഷ്ക്ോദകൈര്3 പാണിയുഗംമുഖഞ്ച 

ക്ഷ്ാള മാത കളധൊൌയതപാരേ 
പ്ര ട്, റ) ലല നി 

റ പ് 0 ി ല് ശണസകുകകമേന 

൨൭ ഫരാസമുദ്ധത്തയചന്ദനേന. ൩൨ 

അല്ലദയാ അംഗ! പുടുവെള്ളംക്വെട്ട്” വെങ്ലിപ്പാത്രത്തില് കൈ മുഖത്ങ0ം 
ക്കി കര്പ്പൂരകടക മര്ങ0ം ഗേത്ത പന്ദനംകൊണ്ട കൈകഠം തടമക്കണ3മ. 

ഴ് 

ഠ [ 

അതിീശിതമുശീരവാസിതം 

തപനിയേകലശേനിധേശിതം 
പട പൃതമിദംജലാമൃതം 
ശുചിഗംഗാജലമംബ/'പിയതാം. ൩൩ 

അല്ല?യാ അബ! ഏററവും തണുപ്പുള്ളതും രാമച്ചുംകൊണ്ടു വാസിപ്പിക്കപ്പെട്ട 
തും വസ്സാംകൊയ് അരി്വു പൊന് കുട ക വെച്ചിരിക്കുന്ന തും ശുദ്ധവും ഗംഗാജല 

വുമായിരിക്കുന്ന ഉത്തമജലത്തേ പഠനം ചെയ്യാലും. 

താമ്മാമുരംഭാഫലസംയുതാനീി 
ദ്രാക്ഷാഫലക്ഷൌ 3സമന്വിതാനി 
സധാളികേരാണിസദാഡിമാനി 

ഗ് സ ര് 
ഫലാ൯ തദേധവ്വസമ പ്വയാമി. ൩൪" 

അട്ലദയാ'അംബ। ഞാന് പഴുത്തു തുടുത്തു മാമ്പഴങ്ങം കദളിപ്പഴങ്ങം മന്ത്രിരിപ്പ 

ഴങ്ങാം തേന് നാളികരങ്ങം മാരളം പഴങ്ങഠം ഇവകളേ ഭവതിക്കായി സമപ്പിക്കുന്നു. 

കൂശ്മാ സ്ധകോശാതകി സംയുതാനി 

ജം ബിരനാരംഗസമമ്ലിതാസി 

സബിജ പുരാ ണിസജാംബവാനി 

ഫലായനിതേദേഷീ! സമ വവയാമി, ൩൪൫ 

അല്ലദയാ ദേവി! കുവ്ളങ്ങ, കോശാതകാ. പലവിധം നാരങ്ങകള്, ഞുവില് 

പഴം ഇപ്രകാരമുള്ള ഫലങ്ങളെ നിന്തിരുവടി ക്കായി സമ പ്പിക്കുന്നു. 

മപരേണയു്തെ ര്ല്ലവംഗസഫഹിതൈ സൃക്കോലചൂ ്ാന്ധിതൈ.. 
൭ 

റ ടു) ( ) മഥ, സ്സൂസ്വാദുക്രമു കൈസ്സഗൌരഖചിതൈസ്സൂസ്സി ഛ്ധജാതീപഫലൈഃ 
ര ഥ് ൭ 

മാത3: കചൈതകപതുപാ സ്ധുരുചിഭി സ്ലാം ബൃലവല്ലിദളൈ 

സ്പ്ാനദംമുഖമ ണ്ധനാ മ്ഥമതുലം താംബുലമംഗീകരു. 
[ 

൩൬ 

അല്ലഃയാ അംബ! കപ്പും, തക്കോലപ്പയൊടി, മധുരമുള്ള അടക്ക, ജാഷിക്ക 

ജുവകളോടടളട കൈറപ്പുപാലെ ഒെളു.ത്തിരിക്കുന്ന വെററിചകളോടുകൂടിക്തും 

[ 



ദേവിമാനസിക പൃജാസ്മോതൂം ൧൫൩. 

സാമ്യമില്ലാത്തതുമായ താമ്പ്ലത്തെ മവാചങ്കാരത്തിന്നായി രപവ്തി സാന്തഷര്ത്താ 

ടം സ്വികരിക്കേണ?മ. ടം 

എലാലവംഗാദീസമന്ധിതാനീ 

തക്കോലകര്വ്പൂരവിമിശ ശിതാനി 

്മേലവലിദളസുംജുതായി 

പൃഗാനി തേ ദേധീസമദ്റയയാമി. ൩൭ 

ഫേ ദേചി! ഫമ്ചം, ഹ്ചവര്ങ്ങാ. തക്കോലപ്പട്ടല് റി കുര്പ്പുരം, വെററി്ചകറം 

ഇവകദ3ളാടുകുടിയ അടകെഭ ഞാന് ഭവതിക്കായി റ് 

ത | ) ന ാബൃലനിരാജ്ടീത സുതം ദസ നവണ്ണ്റം 
സ്വള്ല്നാ ത ൮ൃൃഗഫലമൌ ദത കു ചൃണ്ണ്ണയു ക്തം 

സൌവണ്റ്നുപാത്രനിഷിതംഖദിരേണസാഭ്ധം 

താംബൃലമംബി' വദനാംബുരുഹേ ഗൃഹാണ. ൩൮ 

അല്പദയാ അംബ! സ്വന്ററൂത്തക്കാരം നിറമുള്ള വൊറിലകളും മുത്തുപ്പ്യൊി 
യും കരിത്താലിയുംകൂടി തങ്ക യാത്രത്തില് വച്ചിരിക്കുന്ന താംബുചത്തെ ഭവതി സ്വി 
കരിമക്കണമമ. 

അഥബഫ്ുമണിമിശ്രൈമ്മൌ ദതികൈ സൂവാംവികിഷ്യു 
ത്രിഭവനകമയവിയൈഃ പൃജയിത്വാചവകെ ി 

മീളിതവീലിധയു തോംദീവ്യമാണിച്യ യു ദത്താ 

ജനനി! ല്കി ഷി ൩൯ 
] മു 

അല്പദയാ അംബ! അന രത്നങ്ങാം കലന മുത്തുകമളണ്ട നിന്തിരുവ 
ടിയെ ആരാധ് ച്ച ത്രൈര്ലാക്യനന്ദരങ്ങളായ വസ്സുങ്ങളക്കെണ്ടു പൃജിക്കയും ലെ 

യ്യു മാണിക്യം മുതലായ രത്നങ്ങാം കലത്തിയ കനക? ഷത്തെ ഞാന് ഭവപിമക് ദക്ഷി 
ണയായി സമപ്പ്രിക്കുന്നു. 

മാതുകാഞ്ചനദ ണ്ഥമരിതമിദം പൂ്റേന്ദുബിംബപ്രഭം 
നാനാരത്നവിശോഭിഹേമകലശംലോകരൂയാഹ ളാദകം 
ഭാസ്വന്മൌ ദതികമാലികാപരി വൃതം പ്രിത്യാത്മഹസ്സേഡ്രതം 
ഛത്തംതേപരിക പ്യയാമി:ശിരസ സൃഷ്ടാസ്വയ ടം രഠ 
ഹേ അാബ! സ്വര്ണ്ണ ക്കാല് ക്കൊണ്ടു അലംകരിക്കടപ്പട്ട് പുണ്ണ ന്ദ്രരനപ്പോ 

ലെ ശോദഭികന്നെതും മി രത്തങ്ങറം ഡ് സ്വക്ലീറത്താഴികക്കുട 
മൂത്താടുകൂടി മുന്നു ലോകരത്തേയഡും സത്താഫിപ്പിക്കുന്നതും നാലുഭാഗവും ശോഭിഥടന്ന 

മുത്തുമാലയോടുകൂടിയതും നായ നിമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ഞാന് സ 
ന്തോഷത്തോടുകടി വഫിച്ചി. പിക്കുന്നതു മ യ കടയ ഭവതിയുടെ ശിരസ്സിന്ന യി സ്മ 

പ്പി ക്കുന്നു. 



൧൫൪" സൂവരത്നമാലാ 

ശരദിന്ദമരീചിഗെൌരവട്ലൈറൈമ്മണിമു തോവ]ലസ സവണ്ണുദണ്ഡൈഃ 
ജഗദംബ'വിചിത്ൂച്ചാമരൈ പാമഹമാനന്ദഭരേണവിജയാമി. ര'൧ 

ശരയന്ശാഭമപാചെ ധെള്ടത്തിരിക്കുന്ന രയങ്ങളും മുത്തുകളും പഡിച്ചിരി 
ക്കുന്നവയ്ും സ്വറ്റ്പ്പ് ടിയുള്ളവയും ഭംഗിയുദ്ജവയുമായ ൭  ഞ്വാമരങ്ങളെക്കൊണ്ടു് 
ഞാ൯ പരമാനന്ദ ത്തോടുകൂടി ഭഖയിയെ വിശന്നു. 

മാത്താന്ധമ സ്ധലന് ഭോജഗദംബ' യോയം 
[ ൪ ര]! 4 ന [84 ഴ ജു മയാമയാമണ മയോമുകരോഷ്റ്റി തസ്സ 

പുന്ന്േന്ദുബിംബരുചിരംവദനംസ്വകീയ 

മസ്തീന്വിചോകയ വിലോലവി ലോചനേത്വം. ര൨ 
അല്ലദയാ ലോകമരാര്വ! സൂയ്യമണ്ഡലംപചോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതും രത്തത്താ]ള് 

ഉണ്ടാക്ക പ്പെട്ടതുമായ ഈ കണ്ണാടി ഭക്തിയോടുകൂടി ദവതിക്കായി എന്നല് അപ്പി 
൭ പ്പെട്ട. പുട്്റകന്ര2നപ്പചെ മനോഹരമ'യ നിന്തിരുവടിയുടെ മുഖത്തെ ഈക 
ണ്ണാടിയ]ി മ നോക്കണ മ. 

ഇ ന്റാദയോ നതി.ശശതൈമ്മകുടപ്രദിപൈ 
സിരാജയന്തി സതതം തവപാദപീഠം 
തസ്മാദഹം തവ സമസൃശരിരമേത 
ന്നിരാജയായി ജഗദംബ$സഹഫഹസ്രദിപൈ!, ര'൩ 

ഹേ ജഗദംബ ഇന്ദ്രാദിമാം അനക നമമസ്താരത്ങളോടകൂടിയ കിഥീടമദീപങ്ങ 
ളേഴക്കാണ്ട ഭവതിയുടെ പാദഹീാത്തെ വീരാജനം ചെയുന്നു. ഭവയിയുടെ എല്ലാ 
ശരിരആ്വിലും ഞയിരം ദീപങ്ങറളക്കൊണ്ടുളള നീരാജനമത്ത ഞാന് ചെയ്യുന്നു. 

ക ' 

പ്ര 'യഗതീരതിതുംഗോര തനകല്യാണയു കര 8 

കവകമയവിദ്ദഷഡ്സി ശ്ധഗംടീരഘോഷ 
ഭഗവതി ' കലിതോയംവാഹനാ ത്ഥംമയാതേ 

തൃരഗശതസമേതോ വായുവേഗ രംഗ. രര” 

അല്ലയോ ഭഗവതി ഇഷ്ടംമപാലെ വേഗമുള്ളതും ഏററവും ഉയന്തും നന്മയ്ക 
വേണ്ടി രത്നങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചതും സ്വയ്ക്ാലങ്കാരങ്ങളെ അണിയിച്ചതും മാധുയ്യവും 
ഗാ:ദീപ്യവുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളോടു കൂടിയ തും ൯൪൨ ഉപഹയങ്ങളോട്ടം വായുതും്യ വേഗ 
ത്തോടും കൂടി മതുമായ കുമിരയെ ദവതിയുടെ വാഹതനത്തിന്നായി എന്ന ല്, കല്ലിക്ക 
പചെട്ടിരി ദരന്നു. 
വവ 

മ ധുകരവ്ൃതകംഭയ്യു സ്കസിന്ദൃരരേ ണ്ട 
കനകകലിതഘണ്ടാകികിണിശോഭി കണ്ണ 
ശ്രവണയുഗളചഞ്ചച്ചാമദരാമേഘതുല്യോ 
ജനനി! തവമുദേസ്യാദ്മത്തമാതംഗഎഷ ര്൫ 



ദേവിമാനസിക ഏജാസ്യോത്രം ൧൪൩ 

ഹേ ജഗദംബ! വണ്ടുകരം ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മസ്കത്തില് സിന്ദൂരഭപ്പാ 
ടി3യാടുകൂടിയതും സ്വണ്ണുമണ കള ക്കൊണ്ടും കിങ്ങിണികള ക്കൊണ്ടും ശോഭിക്കുന്ന 
കഴ്മത്താടും വെഞ്ചാമരകഠം പാലെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെവികമളാടും കൂടിയതും 
മേഘംാപാലെയുള്ളതുമ.യ ഉര മത്തഗജം ഭവതിയുടെസമന്താഷത്തിന്നായിഭവിക്കട്ടെ. 

ദരതതരതുരഗൈര്വിരാജുമാ ൯൦ 

മണിമയ ചക്രചതുഷ്ടയേനായു തം 
കനകമയമമുംവിതാനവന്തം 

ഭഗവതി! തേഹി രഥം സമ പയാമി. ര്ന്ൃ 

അല്ലയോ ഭഗവ! ഏററവും വേഗമുള്ള കുധിഠകമളേ ക്കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നതു. 
രത്തനമയമായ നാല പക്രങ്ങളു.ം സ്വയ്തുമേക്കട്ടി യു മുള്ളതും സ്വശ്ണുമയവുമായ ഈ തേരി 
നെ ഞാ൯ നിന്തിരുവടിക്കായി സമപ്തരിക്കു നു. 

ഹയഗജുരഥപത്തിശോഭമാനും 
ദിശിഭിശി ;ന്ദുഭി മേഘനാദയു ക്തം 
അതിബഹ്ുളതുരംഗസൈന്യമേതല് 
ഭഗവതി! ഭ ദതിഭരേണതേല് യാമി. ര”൭ 

അല്ലമയാ ഭഥവധി।! ദിക്കുകാം താവം ജടിവെട്ടുംപോലെ പെരുമ്പ ശമബ്ജത്താ 
ലും ആന, കുയിര, തേരു ഭടന്മാര് ഇവകൊണ്ടും ശോഭ ക്കുന്നതും അദനകം കുതിരകള് 
ളളതുമായ ഈ സൈന്യത്തെ ഞാന് ഭവതിക്കായി സമച്ല്വിക്കുന്നു. 

പരിഘിക്ടതസപ്പസാഗരം 
ബഫുസമ്പത്സഫാിതം മയാംബ! തേ 

പ്രബലം ധരണിതലാഭിധം 
ദുവ നിഖിലംസമ ്യയാമി. ൪൮ 

ഥ അംബ! ക് ടങ്ങുകളാകന്ന ഏഴു സമുദ്ര ത്മ മളാടടചുടിയതും സമ്പത്തും വിസ്മ്ാ 
രവുംബലവയം ഉറല്പ: വള ട3രയുടതുധായ ദ3ലാകമാകുന്ന ദ്കാട്ടയെ മുഴുവനും എ 
ന്നാല് നിന്ത്ിരുവടിക്കായി സാപ്പി ക്ക പെടുന്നു. 

ഭൂമവിലുളിത്ൃലോല കുന്തളാ ൧0 
വിഗളിതമാലുവികീദ്സുരംഗടുമി ം ല്, മ്ന ടഃ 

ഴി ഇ യമതിീരുചിരാ നടിവടഷ്തി 
തവ ഹൃദയേ മുദമാതനോതുമാതഃ! രന് 

അല്പഃയാ ഭഗവരി।/ ചുറരന്ന തുകൊണ്ട് അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. രലമുടിയാട്ടം അര ങ്ങില് അഴിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്ന പൃമാലകളോടും സ്ര ഖൈയ്യ്കുന്നവടൂം അതി സുന്ദരി യു ഭായ ഈ നടി ഭവതിയുടെ മനസ്സില് സമന്താഷമുണ്ടാക്കട്ടെ. 

ശതപത്രയുരൈ ൪ സ്വഭാവശിതൈ_ 
രതിസൌരഭയയുതൈ$ പരാഗപിതൈഃ 

ഉ ,. 



൧൫൪ സൂവരത്നമാലാ 

ഭൂമരിമുഖരികൃതൈരനന്തൈ_ 
വൃജനൈസ്ധ്വാം ജഗദംബ! വിജയാമി ൫ 

അല്ലരയാ ലോകമാതാവെ! സ്വാഭാവികമായി തണുപ്പുള്ളവയും വളരെ സൌര 
ഭൃത്തോടു കൂടിയവയും പൊട കൊണ്ടു മഞ്ഞളിച്ചവയം വണ്ടുകഠം ത്ഥംകഥരശബ്ദുത്തോ 
ടു ചുററിതക്കോ ഞ്ജിരിക്കുന്നവയം ആയ അനേകം താമരവിശഠികളേക്കൊണ്ട് ഞാ ദ 
വതിയെ വിശന്നു. 

മുഖകമലവിലാസലോലവലേണി 
വിലസിതനി൪ജ്ജിതലോലഭൃംഗമാലാഃ 
യുവജന സുഖകാരി ചാരുശിലാ 
ഭഗവതി! തേ പുരതോനടന്തിബാലാഃ ൫൧ 

അല്ലയോ ഭഗവതി! പൊന്മുഖത്തിങ്കല് പ്രുകാശിപ്ചി രിക്കുന്ന ശൃംഗഗാരചേഷ്ടര്യാ 
ട്ടം ഏളക്കമത്താടും കൂ! ശോഭിക്കുന്ന തലമുടികൊണ്ടു വണ്ടിന്കൂ ട്ടങ്ങളെ ജയിച്ചവരും 
യെവ്വനയ്ൃക്തന്മാക്കു സുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുണവയമായ ബാല സ്രികാം ഭവതിയുടെ മുന് 
ഭാഗത്തില് ന്ൃത്തം ചെയ്യുന്നു. 

ഭൂമദളികലതുല, ൦ ലോലധമ്മില്ലഭാരാഃ 
സ്ത്രീതമു ഖകമലോദ്ദദ്ദിപയലാവണ്യ രാ 
അനുപമിത സുവേഷാവാരഷോഷാ നടന്തി 
പരഭൃതികളകദ്നിര്ദ്ദേവി; ദൈധ്യംധുനോതു. ൨ 

അല്ലയോ അംബ! ഇള.കികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിന്കൂട്ടംപോലെ ഉള്ള തലമുടി 
ക്കെർട്ടാടും മന്ദസ്തരിതതേരാടുകൂടിയ മുഖത്തിങ്കല് പ്രകാശി ച്ചിരിക്കുന്ന ലാവണ്യ ദത്താ 
ടും ഏററവും മാനാഫര വേഷത്തോട്ടം കുയിചിനഃപ്പാലെ ശാരീരത്താടുംകൂടിയ വേ 
ശ്വാ സ്പ്രീകമം ഭവഴിക്കായ। ത്തം ചെയ്യൂന്നു. നിന്തിരുവടി ക്ഷീണത്തെ തീക്കേണമേ. 

ഡമരുഡിംഡിമത്ധര്ത്ധരത്ഥല്ലരികൂദുരവ ദഗ ഡദഗഡാദയഃ 
ത്ഥടിതിത്ധാംകൃതത്ധത്ധകൃതൈദ്ഫഹുബ്വഹുദയം റൃദയം സുഖയത്തുതേ. 

അല്ലരയാ ദവി! ഡമരു മുതലായ വിദ്യാപിശേഷങ്മംം വേഗത്തില് ത്ഥാല് ത്ഥം 
ശബ്ദുങ്ങ ഉളക്കൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നയും ഭചതിയെ സുഖിപ്പിക്കേണ മമ. 

വിപഞ്ചിഷ്യസഫ്മുസ്വരാന്വാദയന്ത്യ. 
വയൂവദ്വാരിഗായന്തിഗ സ്ധര്വകയ്യാഃ 
ക്ഷണംസാവധാധേനചിത്തേനമാതഃ! 
സമാക റ്റു യത്വംമയാപ്രാത്ഥിതാസി. ൫൪ 

അല്ലയോ ദേവി! വിണകളില് സപൃഡപരങ്ങളെ അഭ്യസിക്കുന്ന വരായ ഗന്ധ 

മവ കന്യ്യകകം ഭവരിയുടെ ഗോപുര ദവ്വാരത്തിങ്കല് പാട്ടുന്നു. സാവധാനമനസ്സ്സോടം 

നിന്തിരുവടി കോംക്കണമെന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥി ന്നു. 

അഭിനയകമദിയൈനാത്തനൈനാത്തകിനാം 
ക്ഷണമപിരചയിത്വാചേതഛ്തത്ത്വദിയം 



ദേഖധിമാനസികപൃജാസ്ധോത്രം ച൭൫ 

സ്വയമഹമതിചിത്രൈര്വത്തലാദിത്രഗിതൈര് 
ഭഗവതി ഭവദിയം മാനസം രാജയാമി ൫൭൫ 

ി, അല്പധയാ ഭവയി! രംഗപ്പകാശര് തൊടുകൂടിയ നത്തകി കളുടെ നൃത്തംകൊണ്ടു 8 

വതിയുമട ഈ മനസ്സിനെ കുറച്ചൊന്നു വിനോദിപ്പിച്ച ഞാന്തന്നെ വേഗതമിക അതി 

മരനാഫരങ്ങളായ പാട്ടുകം കൊണ്ടും വിദ്യാവി മശേഷങ്ങ ളെ ക്കൊണ്ടും നൃത്തങ്ങംകൊ 

ണ്ദം ഭവയിയുടെ മനസ്സിനെ രഞ്ജിപ്പ്ിക്കുന്നുണ്ടു” 

തവദേവി! ഗുണാനുവള്ല്റഗേ 

ചതുരാനോചതുരാനനാദയ$ 

തദിഹൈകമുഖേഷ്ടജന്തുഷ്ു 
“പ്രവനംകസ്മവകത്തുമിശ്വര3. ൭൬ 

അല്ലയോ ദധി! ഭവതിയുടെ ഗുണവണ്്റനം ബ്രഹ്മാവ മുതലായ ഒന്ന 'ലധ'കം 
മുഖമുള്ള വരാലും സാഭ്ധ്യമല്ലാ. അപ്പകാരമുള്ള ഭവഷിയുളട ഗുണങ്ങളുടെ വള്ണാനത്തി 

ന്നായി ഒരു മുഖരത്താടുകൂടിയ ജന്തുക്കളിൽ ആര സമത്ഥനാകം? 

പദേപദേയത പരിപൃജകേഭ്യഃ 
സദേ ാശ്ചമേധാദിഫലംദദാതി 

തല്സര്വപാപക്ഷയഹേതുഭൂതം 

പ്രദക്ഷിണം തേ പരിതഃകരോതി. ൫൭ 
ഹേ ദേവി! യാതൊരു പ്രദക്ഷിണം പൃജിക്കുന്നവക്ക് അഴിമതാവം അശ്വമേ 

ധയാഗം മുയലായ ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നു സറ്യപാപനാശകരമായ ത്ത പ്രദക്ഷിണ 
ത്തെ ഭവയിക്കായി ഞാന് ലെയ്യുന്നു. 

രദ& ദതോല്പലാര തലപ്രഭാഭ്യാം 

ധ്വജോദ്ധ്വരേഖാകലിശാംകിതാഭ്യാം 

അശേഷവ്വന്ദാരകവന്ദിതാഭ്യാം 
റം 

നമോഭവാനിപദപങജാഭ 0 ൪൮ 
ചെന്താമരകാം പോലെ ഏററവും ചുവന്നും ശ്വജം ഉദ്ധ്വം വ്ജം ഈ മഹാ 

രേഖകാം കെണ്ട അടയാളപ്പെട്ടം ഭദവസമൃഹവന്ദ്യമായും ഇരിക്കുന്ന ദേറീപംങ്ങരം 
ക്കായി ഞാന് നമ്മു രിക്കുന്നു. 

ചരണനളിനയയധം വങ്കജൈ$ പൃജയിത്വാ 

കവകകമലമാലാംകറ്ണാദേശേപ്പ്ുയിത്വാ 
ശിരസിലിനിഹിതോയം രത്നപുഷ്ടാമ്ഞലിസ്പേ 
ഹൃദയകമലമദേധൃദേധി! ദൈന്ംധുനോതു. ൫൯ 

അല്ലര്യാ ദവി! ഭവയിയുടെ പാദപത്മദ്വയത്തെ താമപ്ലൂക്കഠം കൊണ്ട പൃജി 
ച്ച കഴുത്തില് പൊന്താമര മാലയയ്യം അലപ്പിച്ചുശിരസ്സില് ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഈ രത്സപു 
ഷ്യാളഞ്ഞലി എയെറ മനസ്സിലെ ദീനഭാവത്തെ കളയേണമ. 



പു പി ലിമ 4.1, ൧൪൫൬ സ്യൂവരത്നമാല 

അഥമണിമയമഞ്ചകാഭിരാമേ 

കനകവിതാനമയൈര്വിരാജമാനേ 
പ്രസരദഗരുധൂപധൂപിതേസ്മിന് 
ഭഗവതീ! ഭവനേസ്മൂതേനിവാസര് ൬൦ 

അല്ലയോ ഭഗവതി! അകില് പുകുയോടുകൂടി പൊന്ദമലാല്പുകൊണ്ട ശോഭിച്ചു ഏററവും 
മനോഫരമായ മണിമഞ്ചത്തോടുകൂടിയ ഈ ഭവനത്തില് ഭവതിയുടെ താമസംഭധിക്കന്നു. 

ഏതസ്തിീന്മണിഖചിതേസുവറ്ള്റ്റപിലേ 
ഒത്രെലോക്യാഭയവരദൌനിധായഹസ്സൂൌ 
വി പ്പി്ലോ്റമുടുലതരോത്തര മ്രദേസ്ത്രിന് 
പയുകേകനകമയേനിഷിദമാതഃ ൬൧ 

ഹേ അംബ! മുന്നു ലോകങ്ങംക്കും വരത്തേയും അദദുത്തയും കൊടുക്കുന്ന കൈ 
കേ രത്നങ്ങഠം പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വജ്ണു പീഠത്തില് വെച്ചു് മാദ്വത്തോടും വിസ്മാ 
രത്തോടും കൂടിയംഈ പൊന്കിടക്കഷില് ഇരുന്നാലും 

തവഭദവി! സരോജചിഹയോ$ 

പദയോന്റിജ്ളിതപത്മരാഗയോ$ 
അവീരക്തതലൈരല ദതകൈ$ 

വു നരു ദതാംരച യാമീര ദത്താം ൬൨ 

അല്ലയോ ദേവി! ഞാന് പത്മരാഗരത്നങ്ങളേക്കാരം ഏററവും ചുവിന്നും പത്മ 
രേഖകൊണ്ടടയാളപ്പൂട്ടമിരിക്കുന്ന ഭവതിയുടെ പാദങ്ങളില് ഏററവും രക്തവട്ല്ുങ്ങളാ 
യ അാക്കു കുഴമ്പുകാംകൊണ്ട പിന്നേയും പിന്നേയ്യാ ചുവല്പ്ിക്കുന്നു. 

അഥമാതരുശിരവാസിതം 

നിജതാംബൂലരസേനര ജരിതം 
തപനിയമയേഹിവട്ടകേ 
മുഖഗണ്ഡുഷജലംവിധിയതാം ൬൩ 

അല്ലയോ അംബ! ഭവതി രാമച്ചത്താല് വാസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും വെറഠിചയുടെ 
നീരുകൊണ്ടു 2 നോഹരമായിരിക്കുന്നതുമായ കിംക്കൊള്ളന്ന വെള്ളം ഈ സ്വ) 
പാത്രത്തില് ഒഴിക്കണമമ. 

ക്ണമഥജഗദംബ! മഞ്ചകേസ്തിന് 
മുദുതലതുലികയാലിരാജമാനേ 
അതിരമസിമുദാശിലേനസാദ്ധം 
സുഖശയനംകുരുതത്രമാംസ്ത്രന്തി ൬൪൭7 

അല്ലയോ ലോകമാതാര്വേ! കിടക്ക മുതലായ ഏററവും മാദ്ദവമുള്ള വിരുപ്പുക 

ളോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്ന ഈ മണി മഞ്ചത്തില് എന്നില് .സ്ലരണയുള്ളവളായി ഭവതി സു 

ഖത്തോടു കൂട ശയിച്ചാലും. 



ദേവി മാനസികപൃജാ ല്ലാത്രം ൧൫൭ 

മുക്താകുന്ദേന്ദുഗൌരാംമണിമയമകുടാം 

രത്നതാടക്കയു ത്താ. 

മക്ഷസ്രക പു ഷ്യഹസ്മാമഭയവരകരാം 

ച നൂപുഡാം ത്രിണേത്രാം 
നാനാലകാരയു തോം സുാമകടമണി_ 

ദ്യോതിതസ്വസ്ണുപീഠാം 
സാനന്ദാം സുപ്പസന്നാംത്രിടടുവനജനനിം 

ചേതസാചിന്തയാമി ൬൭൫ 

മുല്ലപ്പു, മുത്തു, ചന്ദ്രന്, ഇവമയപ്പൊലെ വെളുത്ത് രിക്കുന്നചളും ശിരസ്സില് രത്ന 
ങ്ങാം മരിച്ചു കല്ലവെച്ചിട്ടുള്ള തോടകമളോടുകൂടി ജപമാലാ അഭയംവരം ഇതുക3ള കൈ 
കളില് ധരിച്ചു ശിരസ്സില് ചന്ദ്രനും മുന്നു രനത്രങ്ങളു.: അ നകുലങ്കാനങ്ങളാട്ടം ഉള്ളവ 

ഉ. ദേവകളുടെ കിരിടങ്ങളികെ. റത്നപ്രദ കൊണ്ടു ശോഭിച്ചിരിക്കുന്ന പൊന് പീറർത്തോടു 
നല്ല പ്രസാദത്തോടും മുടിയ വഭൂമായ ത്രിദ്ലാകമാതാവി നെ ഞാന് ദ്ധ്യാനി കന്നു. 

ഏഷാഭ കത്യാതവവിരചിതായാമയാദേവി! പൂജാ 
സ്വി കൃതൈ്യൈനാംസപദ് സകലാമ്മേപ ഠാധാ൯ക്ഷമസ്വ 

തൃനംയത്തത്തവകുരുണയാ ഏജിതാമേതുസദ്യ). 
സ്സാനന്ദം മേഹൃദയകമലേതേസ്കയിത്യംനിീലാസ ൬൧൬ 
അല്ലയോ ദേവി! ഭവതിയുടെ യാതൊരു ഈ പൃജാ എന്നാല് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതി 

ഒന സ്വികരിച്ചു വേഗത്തില് എന്െറ സവ്യാപരാധനങ്ങളേയും ക്ഷമിക്ക ണമ്യൂ ദവ 
തിയുടെ കാരുണ്യം൭കാണ്ടു ഇതു സവ്യവന്പ്യമായി ഭചിക്കട്ടെ. കാരുണ്യത്തോടും ആന 
ന്ദത്തോടുംകൂടിയ ഭവതിയുകട നിത്യവാസാ എഒണ്െറ ഹൃദയകമലത്തില് ദവിക്ക ണമേ. 

പൂജാമിമാംയ$ പാരിപ്രഭാതേ 

മഭ്ധ്യാഹഹകാലേയദിവാപ്രദോഷേ 

ധമ്മാത്ഥകാമാന്൯ന്പുരുഷോലഭേത 
ദേഹാവസാനേ ശിവഭാവമേതി. ൬൭ 

യാവനൊരുത്ത൯ ഈ പൂജയെ പ്രദാതത്തിങകകലാ മദ്ധ്യാഹ് നത്തിങ്കലൊ സന്ധ്യ 
യിങ്കലോ പറഠിക്കുന്നുവോ തത പുരുഷന് ധമ്മാര്ത്ഥകാമങ്ങ 98 അടയുന്നു. മരണകാലത്തി 
കല് ശിവലോകത്തേയും പ്രാപിക്കുന്നു. 

പി നിത്യം 

പഏജാകേത്തുമനിശ്വരഃ 
ഏജാഫലമവാപ് നോതീി 

വാഞ്ചരിതാത്ഥം ചവിന്ദതി. ൬൮ 
പൃജിപ്പാന് കഴിയാത്തവന് ഈ 9സ്ര്രാത്രഭരത്ത നിത്യൃപാരായണാ ചെയ്യുന്നതാ 

യിരുന്നാല് പൃജാഫലമുണ്ടാവുകയും ആഗ്രഹം സാധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 



ച് ൪൮ റ്ലവരത്നമാല 

പ്രതൃഹംഭ റതീസംയുകേതാ 
യ പൃജനമിദംപറേല് 
വാഗ്വാദിയ്യാഃ പ്രസാദേ൯ 
വത്സരാല്സകവി ചേല് ൬൯ 

യാലനൊരുത്തന് ദിവസംതോഠം ഭക്തിയോടുളടി ഇട പുജയെ പഠിക്കുന്നു 
വോ അവന് ദേധി പ്രസാദംകൊണ്ടു് ഒരു ചത്സരത്തിന്നകം കവിയായിത്തരുകയും 
൭൨൧ യൂം. 

ഇതിശ്രീശങ്കര ഭഗവല്പാദധിരചിതം 

ശ്രി ദവി മാനസികപൃജാരസ്മാത്രം സസുദ്സ്റം. 
വാട 

൫൭. ശ്രി ലളിതാസ്പ വരാങജ്ുട 

രാം 

ജയ്ദേവി ജഗന്മാത ജ്ജയദേവി പരാതി്പപടേ 
ജുയകല്യാബനിലയേ ജയകാമകളാത്മികേ. ൧ 

അല്ലയോ ദേഖ്! ജഗന്മാതാവെ പരാത് പരത, കല്യാണനിലയേ, കാമകലാരൂ 
പണി ജയിച്ചാലും. [ 

ജയശംകരി വാമാക്ഷി ജയകാമാക്കി സുന്ദരി 
ജുയാഖില സുരാരാധ്വേ ജയകാമേശി കാമേ. ക 
അല്ലയോ ആ) അഖില സുരവന്ദിതേം......, ജയിച്ചാലും . 

ജയ ബ്ഹ്മമയേദേധി ബ്രഹ്മാനന്ദരസാത്മികേ 

ജയനാരായണിപരേ നന്ദിതാശേഷവിഷ്ടപേ. ൩ 
സാക്ഷാല് ബ്രഹ്മമായി പരമാനന്ദരൂപിണിയായി..... ......സ്കല ലോകത്തേ 

യും ഭരിക്കുന്ന വളായ അല്ലദയോ ദവി! ജയിച്ചാലും. 

ജയ ശീകണ്ണദയിതേ ജയ ശ്രീലളിതാംബികേ 
ജയ ശിവിജയേ ദേവധിജയ ശ്രി സമൃദ്ധിദേ, ര: 

ശി വവ ല്ലഭയായി ലളിതാംബികയായ ഗ്രിീയായി വിജയയായി ദേവന്മാക്ട വി 
ജയശ്രീ ഭയ കൊടു ഥഒന്നവളായ അല്ലമയാ ദേവി! ജയിച്ചാലും. 

ജാതസ്യ ജായമാനസ്ു ചേഷ്യാപൃത്തസ്ൃഹേതലേ 

വമ സ്പസ്ധ്യൈ ര്രിജഗതാംപാലയിത്രെെ പരാത് പരേ. ൫ 
സകല ചരാചരങ്ങളിലും ത്രികാലങ്ങളിലും ചേഷ്ടാപൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നവളായി 

ത്രിചോക ജനഡിയറയി രിക്കുന്ന ദേവിക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം. 

൧ംലാമു ഹുത്തകാഷ്ടാഹമമാസസംവത്സരാത്മികേ 

നമസ്സരഹഡ്രശി ഷായൈ സഹസ്ര്രമുഖലോചനേ. ൬ 



ശവലളിതാസൂവരാജുഃ ൧൫൯ 

കല, മുഫ്ത്തം, കാഷ്ഠ, ദിവസം, മാസാ, വത്സരം, ജുവരന്നെ സ്വരൂപ മായ 
(കാല സ്വരൂപിണിയായ ) സഹ സ്റമുഖ ലോചനയായിരിക്കുന്ന അല്ലയോദേവി! സഹസ്ര 

ട് ശിഷയായ നിനക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 
ി ക [1 ൭ റാമബ്സഹസ്്രഫ സ്പാജ്ലപാദപംകജശോടിതേ 

അണോരണുതരേ ദേവി മഹതോചപിമഹിയസി. ൭ 
അനേകം ഫസുമാബ് ജങ്ങളാലും സക പാദാബ്ലങ്ങളാലും ശോഭിക്ക കൂടുന്നവ 

കായ! അണുവിലും അണുവായി മഹത്തിലും മഹത്തായി നികന്നു അല്ലയോ ദേധി! വിന 
ക്കായി ക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം. (സകല ച ദാചരാത്മികയെന്നു വിവക്ഷ.) 

പരാത് പരതരേമാതഃ തേജ്വം തേജസാമപി 
അതലംതുഭവത പാദൌ വീതലംജാനുശിതവല. ൮ 

അല്ലയോ പരാപര രൂപിണി! ദേചി। നീ രേജസ്സുകാക്കും ഷജസ്സാകുന്നു. അ 
രലം നിന്െറ പാദങ്ങളും വിതലം ജാനുക്കളു.മാകുന്നു. 

രസാതലംകടിദേശഃ കുക്ഷിപേച്ച ധരണിഭചേല് 
ഹഎദയംതുഭവ്ലോക$ സ്വസ്വനേമുഖമുദാഹൃതം ന 

രചയാതലം കടിദേശവും ധരണി കുക്ഷിയും ദുവര്ചൊകം ഹൃദയവും സ്വല്ലൊകം 
മുഖവുമാണ് . 

ദൃശ .ച്വന്ദാക്കദഹനാ ദിശ പേ ബാഹലോംബികേ 
മരുതസ്മൂതവോച്ഛുപാസാ വാചസ്സേ ശ്രുതയഷോഖിലാഃ ൧൦ 

ചന്ദ്രാക്ക വഹ്നി കം ദുഭകളം ദിക്കുകരം ബാഹു ഒ്ളെ.: മരുത്തുകഠം ഉച്പസവും 
അഖില ശ്രു കരം നി൭ന്റ വാക്കകളു മാകുന്നു. 

ക്രി ഡാതേലോകരചയാ സഖാതേ ചിദന്മയശ്ശിവ$ 
ആഹാരസപ്പലേ സദാനന്ദോ വാസ്യ ഹൃദയം സതാം ച്ച 

ലോകരചനന് ന്െറ ക്രിീധയും ചി സ്വരൂപനായ ശിവന് നിപെഠ സഖാവും 

സദാനന്ദം നിയെറ ഞഹാരവും സത്തു 5ഒളു.ടെ ഹൃദയം ദവയവുമാകന്നു. 

ദൃശ്യാദൃശ്യസ്വ ൮ പാണി തൂ(പാണി ഭവയായികേ 
ശിരോരുഹാനഭസ്വേതു താരകാഃ$ കു സുമാനിതേ പ 

ദൃശ്യാദുശ്ൂസ്വരൂപങ്ങളായ ദുവനങ്ങാം നിന്െറ രൂപങ്ങളും ന നിന്െറ കേ 
റി ശവം നക്ഷത്രങ്ങം പൃഷ്ണങ്ങളു മാകുന്നു. പ 

ധമ്മാദ്യാബാഹവസ്വേസ്ൃ രധമ്മാഹൃ ൬ായുധനിതേ 
യമാശ്ചനിയമാ9 ൭ വ കരപാദരുഹ സ്ഥാ ൧൩ 

ധമ്മാദികാം ൯൩൫൯൯൨ ബാഹുക്കളുംം അധമ്മങ്ങളം ആയുധങ്ങളും യമന്ദിമ.്ങറം 
അംഗുജികളു.ം തതകുന്നു. 

സ്യയൊ സ്വാഹാസ്വധാകാരൌ ലോകോജ്ജീവനകാരകെൌ 
പ്രാണായാമസ്മൂതേനാസാ രസനാ തേ സരസ്വരി. ഥരഃ 



൧൬൨ സ്തൃുവരത്നമാല 

ദേവന്മാക്കാപിതൃക്കരം ക്കം ചെയ്യുപ്പെടുന്ന സ്വാഹാസ്വധാഗ്നിരൂപയ ജ്ഞങ്ങം 
പോകൈതസ്തയ പ്രദങ്ങളായ നിന്െറ സൂനങ്ങളു.ം പ്രാണായാമങ്ങഥം നിഒന്റ നാസ 
യും സരസ്ധവന്ദി നിന്െറ രസനയ്യമാക. 

പ്രതൃഹാര സ്മി ന്ീയാണി ധ്യാനംതേ ധിസ്പൂസത്തമാ 
മനസ്പേ ധാരണാശ ത്രി ഹൃദയം തേ സമാധികാ. ൧൪൫ 

പ്രത്യാഹാരം (വിഷയങ്ങളില് നിന്നുള്ള മ3ന്റാനിവ്ൃത്തി നിന്െറ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 
ധ്യാനം നികന്റ സത്തയായ ബുദ്ധിയും ധാരണാശക്തി മ്യൂസ്്സും സമാധി ഹൃദയ വുമാകുന്നു; 

[ഴി മഹിരുഹാപ്പേംഗരുഹാഃ പ്രഭാതം വസനം തവ 
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യല്ച നിത്യം ച തവ വിഗ്രഹം. ൬ റ ര 

മഹീ രുഫങ്ങര്ം രോമങ്ങളും പ്രമാതം വസ്തുവും ത്ര!കാലങ്ങം നിഷെറ നിത്വ 
(അഭദേദ്) ശരിരവുകാകുനൂ. 

യജ്ഞത്രപാ ജഗ ദ്ധാത്രി വിഷ്വഗ് രൂപാ ച പാവന! 
ധാര ് ആധാരം ത്വാം പ്രപശ്യന്തി ന സമ്യങ വിഖ് ലാ$ പ്രജാ ൧൭ 

യജ്ഞസ്വരൂപിണിയായ നീ ജ:ശഥല്പാചിനിയും സവവ്യപിനിയായ നീ 
പരിശുദ്ധയും കുന്നു. സവ്യാധാരയായ നിന്നെ ഞുതം വേണ്ടതുപോലെ ധരിക്കുന്നില്ല 

ഹൃദയ സ്ഥാപിലോകാനാം അദ്ൃശ ാമോഹനാത്മിക 
നാമതുപവിഭാഗംച യാകരോതിസ്വലിലയാ ൧൮ 

നി ലോക ഹൃദയത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിലുംമോഹന രൂപിണിയും അദ്ദശ്യ 
യുമാണു .. സ്വലീചയാല് നാമ രൂപലിഭാഗം ചെയുവളും റീ -ന്നെയാകന്നു. 

താന്ൃധിഷ്ഠായതിഷ്ഠന്തി തേഷ്വചസാശാച്ചകാമദാ 

൬ ൮ശ൭൭. ] ൂ നമ ടുസ്യയ മപഫ്ഠാദേവൈ) സവ൮വശ ദത 'നമോനമ$ ൧൯ 

നി നാമരൂപങ്ങാംക്ക് (പ്രപത്തഞ്ചിനു) അധിഷ്ടനമാണു' . അസക്തയാണെ 
അിലും കാമദയായും ഇരിടഒടന്നു. സ്വശകതിയായി മഹാര്ദവിയായ നിനക്കായി 
നമസ്കാരം. 

യാദേവിപരമാശ റതി$ പര വുഹ്മാഭിധായിനി 
ബൃഫ്മാനന്ദാഭിധാനായൈ തസ്ധയൈദേരൈവ്യ നമോനമഃ ൨൨ 

പരാശക്തിയായി, പരബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മാനന്ദം: എന്ന പയ്യായങ്ങളോടുകൂടിയവളാ 
യീരിക്നെ ദേവിക്കു നമസ്ത്ററരം. 

യദാജ്ഞയാ പ്രവത്തന്തേ വഹ്നി സൂഷ്യേന്ദുമാരുതാഃ 
പൃഥിപ്യാദിനിട്ടുതാനി തസൈദേല്വ്യെ നമോനമ$ ൨൧ 

ആതടെ ആജ്ഞയാല് വാഫ്നിസൂർയുന്ദുമാരുതന്മാരും ദ്ദുമി മുഴലായ ഭൂതങ്ങളും 
പ്രവത്തിക്കുന്നു2മവാ ത ദദധിക്കായിക്കൊണ്ട നമസ്തരാം. 

യാസസമ്ടുവിധാതാരം സ 4ഠദാവാദിദ്ൂരിഷം 
ഛ് 7 

ഭദധാരസ്വയമേവൈകാ തസ്വൈദേഒെവൃയ നമോനമഃ റ ൨ 



ശ്ര[ലളിതാസ്വരാജഃ ൧൬൧ 

സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയില് ഞുരാണോ സ്പ്രമാവിനെ സുഷ്ഠിച്ചു സ്വയമായി ഏം 

യായി സൃഷ്ഠികായുങ്ങളെ നിവഹിച്ചു പോരുന്നതു? ആ ദേധിക്കായി നമസ്തുറരം. 

യയാ ധ്രതാതുധരണിയയാകാശാദ്യമേയയാ 
യസ്യാ മുദേതിസലീതാ തസ്ൈ്ദേല്വയ നമോനമഃ ൨൩. 

അമേയയായിഠികഒന്ന ആരാണാ ധരണി ആകാശം മുതലായവയ ധരിക്കുന്ന 
തു അരിലാണോ സൂയ്യന് ഉദിക്കുന്നെതു ആ ദേഖിക്കാഷി നമന്ത്ാരം. 

യദന്തര സ്ഥം ത്രീദിവം യദാധാരോന്തരിക്ഷക$ 
യന്മയ ചാഖിലോലോക സ്പസ്യൈദേവൈയ മോനമഃ ൨ര? 

ടു നം 

തആഠിലാണ് സ്വറ്ലും അന്തഗ്ലതമായിഴിക്കുന്നതു ? അരാമണാ ഞകാശത്തിനാധാ 
രമായിരിക്കുന്നതു'? അഖില ലാകം ഞ്തരുടെ സ്വരൂ പമായിരിക്കുന്നുമധാ? ആ ദേവി 
ക്കായി നമസ്തുറരം. 

യത്രോദേതി ജഗല് കൃല്സ്റ്റംയത്ര തീഷ്ടതിനി 3രം 
യത്രാന്തരേതി കാലേതു തസ്ധൈദേധ്ൈ നമോനമഃ ൨൪൫ 

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഞ്ഞരിചിടിക്കുന്നു വോ ആ ദേവിക്കായിക്കൊണ്ടു 
നമ സ്ത്ാ ഠാഭ 

നമോനമസോേ രജസേ ഭവായൈ 
നമോനമഃ സാത്വികസം സ്ഥിതായൈ 
നമോനമസ്ടേ തമസേ ഹരായൈ 
നമോ നമോ നിഗ്ഗണത്ശ്ശിലചായൈ. ൨൬ 

രജസ്സതവതരമാ ഗുണങ്ങളാടുകൂടി സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര ത്രൂപിണിയായുംനി൪ഗു 
നേത്താല് ശിവയായും ഇരിക്കുന്ന ദേധിക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം. 

നമോയമസ്ധസെജഗദേകമാത്രെ 

നമോനമസൌജഗദേകപിത്രേ 
നമോനമസ്സേഖിചതന്ത്രതൂപേ 
നമോനമസ്ടേഖിലയമ്തരൂപേ. ൨൭ 

ജഗദേകമാതാവായും ജഗദേകപിതാവായുാ അഖി തന്ത്ര രൂ ൨. ണിയായും അഖി 
ലയ ജ്ഞ രുപിണിയായും ഇഡിക്കുന്ന ദേധിഓായികെ ണ്ടേ നമസ്കാരം. 

വമോന൯മോ ലോക ശുരുപ്രധാനേ 
വനമോനമസടഖിലവാഗ്വിട്ടുത്യയൈ 
വമോ സ്ലമെറ്റു ) ഗേഭേകതുഷ്ഷ്ലൈ।) 

ടാ? ക 

വമോനമശ്ശ്രാംഭവി സ൨ശക്കൈത്യൈ ൨൮ 
സവറയലേക ഗ്രദവായ ദേവ്! വിനക്ക.ഡി നമസ്ത്രാര൦. വാഗ്വിദ്രതി (൩രസ്വ 

തീറയായും ലോകതരൂഷ്ട് യായ ലക്ഷ്കട് യായും സവശക്ത് യായ ശാംഭച്ി (പാവത്വീ) യാ 
യും ഇരിക്കുന്ന ദേവിക്കു നമസ്താരം, 

81: 



൧൬൪. സുവരത്നമാലാ ' 

അനാദിമഭധ്യാന്തമ പാഞ്ചഭൌതികം 

ഹൃവാങ് മനോഗമൃമതക്ടുവൈഭവം 

അത്രപമദ്വന്ദ്വമദൃഷ്ടിഗോചരം 

പ്രഭാവമഗ്ര്യ്യം കഥമംബവണ്ണുപയതേ ൨൯ 

അല്ലയോ അംബ! നിവെഠ അഗ്രപ്യമായ (ശ്രേഷ്ടമായ) പ്രഭാവം, ആദിമങ്മ്യാ 
നത്തഹോതവും പഞ്ചദ്രയവ്യതിരിക്തവും ത്രികരണാരീമവും സുദുഡദൈദവവും രൂപ 

രഹിതവും അദ്വന്ദ_വും ചിന്താതീയവും ത്തകയാജ എപ്രകാരമാണ് വണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന 
തു, (വര്൪ണ്യമല്ലപെന്നുസാരടു 

പ്രസിദവിശ്വേശ്വരിലിശ്വവന്ദിതേ 

പ്രസിദധിശ്വേശ്വരി ലേദരൂപിണി 

പ്രസി ദമായാമയി മന്തരവിഗഹേ 
പ്രസിദസമദ്യേശ്വരി സവ്ൃത്രപിണി. പ്പാ 

അറ്റഡയോ വിശ്വേമ്വരി! 111111111111111111111111111) ംംംംംപ്രസാദിച്ചാലു൦. 

യേസ്മുവന്തീപരാംഭ ദത്യാ സൂവലേനാനേനമാനുവാര് 
ഭാജനം തേഭവിഷുന്തി ധമ്മ രശിയശസാംസദാ 

വീദ്യാവീനയസമ്പന്നാനിരോഗാ ദിഘജിചിതാ$ 
൨ 

പുത്രമിരരകളത്രാഡ്ട്യാ ഭവന്തിതദനുഗ്രഹാല്. ൩൧ 

ഈ സ്ടോത്രത്താല് യാതൊരു മനുഷ്യര് പരയെ (ദേവിയെ) ഭക്തി2യാ 

കൂടി സൂതിക്കുന്നു. അവര് ഭേവിയുകട അനുഗ്രഹത്താല് എല്ലാര്യ്യ്യോഴ്ചം ധാമശ്രിയശസ്സുകരം 

കുര പാത്രമായയം വിദ്യാവിനഷയസമ്പന്നരായും രോഗരഹിതരായും ആ യൃഷ്ടേന്മാരായും 

പുത്രമി തകളത്രപ്രധാനന്മാരായും ഭവിക്കുന്നു . 

ഇതി ലളിതാസൂവരാജ$ സമ്പൃട്ല്റ3. 
തത്തു 

൫൮. ദേധ്യുപരാധക്ഷമാപണഫ്ലോത്രം. 

ന മന്ത്രം നോയന്ത്രം തദപി ച ന ജാനേ സ്പൂതിമഹോ 
ന ചാഘഹ്വാനം ഭ്ധ്യറാനം തദപി ച ന ജാനേ സ്ൃതികഥാഃ 
ന ജാനേ മുദാസേ തദപി ച ന ജാനേ വിലപനം 

പരം ജാനേ മാത സ്മൂവദനുസരണം ച്ലേശഹരണം. ൧ 

എനിക്കു മന്ത്രവും അറിഞ്ഞുകൂട, യന്ത്രവും അറിഞ്ഞുമുട, സതിയും അറിവില്ല, 
ആവാഹനം ധ്യാനം മുതലായതും അറിവില്ല, കഥാഴസ്മ്ാത്രങ്ങളും അറിവില്ല, ഭവതി 

യുടെ മുദ്രക ളം എഡിക്കറി വില്ല, എന്നെ രക്ഷിക്കാണ! എന്നുപാഞ്ഞു നിലവളക്കു 

വാനും അറിഞ്ഞുകൂട. അല്ലഃയാ മാതാ3വ/! ഭവതിഡടെ അനുസരണം ക്ലേശഹരണ 

മാണെന്മമ്ളതു മാത്രം എനിക്കഠിയാം. 



ഭേവ്യപര ധക്ഷമാപണെസ്യോത്രം ൧൬൩. 

വിധേരഞാനേന ദൂവിണവിരഹേണാലസതയാ 
വിധേയാശകൃത്വാത്തവ ചരണയോയഷ്യാച്ചയതിരഭ്ചല് 
തദേതല് ക്ഷറതവ്യം ജനി' സകലോദ്ധാരണി! ശിവേ 

കുപൃത്രോ ജായേത ക്വചിദപി കുമാതാ ന ഭവതി. ൨ 

പൃജാകമ്മങ്ങള്ളൊന്നാ അറിവില്ലാഡ്ണ്ുയാലും അയിനുമ്ളു ദ്ച്യങ്ങറം വിീരളങ്ങളാ 
കയാലു-. എന്െറ അലസ മകൊണ്ടു, വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഷ്മം ദ്ൂസ്സാദ്ധ്യമാകകൊ 
ണ്ടം, നിയ്തിരുവടിയുടെ ചരന്നങളി ഞാള് ചെയ്യുന്ന കുവമ മതിന്നു എന്തെകിലും 
ച്യതി വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെത്തില് അതെല്ലാം ക്ഷ.൧ബെമ, ഹേ ജനന്.! ലോകത്തില് 
പുത്രന് ലണ്ടായി എന്നു വരാം. കുമാതാല് ഒരിടത്തും ഒരിഭല്ം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, 

പൃഥിവ്യാം പുത്രാസ്പേ ജനന! ബഹവസ്സ്റന്തി തരളാ$ 
പരം തേഷാം മേധ) വിരളുതരളോഹം തവ സുതഃ ( 

മ] 

മദീഷയോയം ത്യാഗ സമുചിതമിദം നൊ തവ ശിവേ! 
കുപുത്രോ ജായേത ക്വചിദപി കുമാതാ ന ഭവതി. ൩. 
ട്ുമിയില് ഭവതിക്കു പുത്രന്മാ൪ വളതുദരയുണ്ടു . ആ കൂട്ടില് വെച്ചു അധികം 

കൊള്ളരുതാത്ത പുത്രന് ഞാനാ: , ഇപ്രകാരമുള്ള എവെറ ത്യാഗം സമുലിതമാകുന്നില്ല. 
ഹേ ജനന! ഭം ദം 

ജുഗന്മാതമ്മാത സൃവ ചരണസേവാ ന രചിതാ 
ന വാ ദത്തം ദേവി! ദ്ൂവിണമപി ഭൂയസൂവ മയാ 
തഥാപി ത്വം സ്സ്റേഹം മയി നിരുപമം യല് പ്രകുരുഷേ, 
കുപുത്രോ 

ത്തീ 

ഹേ! ജഗന്മാത3! ഫേ! മമമാത3ദവയിയുടെ ചരണസേവ ഞാന് ധെയ്യില്ല. ദ്ൂരി ദ്രവ്യവും ഭവതിക്കു സമറ്റ്യണം ചെയഷ്യില്ല. അപ്രകാരമാണെങ്കിലും ഭവതിരയെന്നില് നിരു പമമായ സ്സ്റേഹത്തെ ചെയ്യുന്നു. ആകയാല്, കുപുത്ര൯ ഉണ്ടായി എന്നു വരാം, ഹേജന ന1/കുമാതാവ' ഒരിടത്തും ഒരിക്കലും ഉ അാകുന്നില്ല. ി 

പരിത ത്വാ ദേവാന്പിവിധവിധിസേവാകലതയാ 
മയാ പഞ്ചാശിതേരധികമപയിതേതുവയസി 

ഠ ഇദാനിം ചേന്മാതസ്മവ യദി കൃപാ നാപി ഭവിതാ 
നിരാലംബോ ലംബോദരജനവനി; കാം യാമ! ശരണം. ദ) 

_ പിചിധ വിധികളോടുകൂടിയ പച ദേച സേചകളേഡും വിട്ട ഞാന് എണ്ചപ 4 ടു ടം [ യസ്സ ൭ര്യ കാജു, ഇനിയിപ്പോം മാതാവേ! കുപയുണ്ടായില്ലെങ്കില്, നിരു *ലംബേനായ ഞാ൯ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും, 

ശ്വപാകോ ജപ്പാകോ ഭവരി മധുപാകോപമഗിരാ 
നിരാതംകോ രകോ വിഹരതി ചിരം കോടികനകൈ$ 



൧൬൪" സൃവരത്തനമാല 

] ] ൽ 1 ി തവാപപള്ല്റ്റു! കണ്ട വിശതി മനുവദ്ല്്റ ഫലമിദം 
ജന3 കോ ജായിതേ ജനനി! ജപനിയം ജപധിധൊൌ. ൬ 

ണ്ണ 

ച്ചാലവന് ചണ്ഡാലനായി തന്നാല് തന്നെയ്യാ മധുപാകോപമവാക്യങ്ങറംകൊണ്ടു” ജല്ലാ 
കനായി ദിക്കും. ഏവനും നിരാതങ്കനായി കൊടികനകങ്ങമമളാടുകൂടി അധികം വി 

ഫരിച്ചിരിക്കയും ഖെയ്യും. ഇതാകുന്നു മന്ത്രഫലം. ജപയിധിയിങ്ക ജപവിയമായുള്ള 

തിനെ ഏതു ജനം അറിയുന്നു. 

] | ം തി ഫേ! അപര്ണ്ണ! ദവയിയുടെ മനുവണ്ണും (മന്ത്രാക്ഷരം) കണ്ടത്തില് പ്രവേശി 

ചിതാഭ സ്ലാലേപോ ഗരളമശനം ദിക് പടധരോ 

ജടാധാരി കണ്ണോ ഭുജഗപതിഹാരി പശുപതി 

കപാലി ഭൂതേശോ ഭജതി ജഗദിശൈകപദധിം 

ഭവാനി! തവല്പാണിഗഹണപരിപാടിഫലമിദം. ൭ 

ചിതാഭസ്താലേപനും, വിഷാശനനും, ഭിഗാബരനും, ജടിയും, സ്റ്റവഹാരിയും 

ക പാലമധരനും, ഭൂതനാഥനും ആയിരുന്ന പശുപതി ജഗദിശപദധിയെ പ്രാപിച്ചു ഭ 
വയിയുടെ പാണിഗ്രഹണപരിപാടിയുടടെ ഫലം തന്നെയാണ് . 

ന മോക്ഷസ്യാകാംക്ഷായാച വിഭവവാഞ്മാപിച നമേ 

ന വിഭ്ഞാനാപേക്ഷാ ശശിമുഖി! സുഖേച്ത്ാപി ന പുനഃ 
അതസൂവാം സംയാചേ ജയി! ജനനം യാതു മമ വൈ 

മുഡാനി ര്്രാണി ശിവശീവഭവാനിതി ജപതഃ, വ 

എനിക്കു ധമോക്ഷത്തിന്നാകാം ക്ഷയില്ല. വിഭവധാഞ്രയുമില്ല. വിജ്താനാപ 

ക്ഷയുമില്ലം ഹേ! ശശിമുഖി! സുഖേ ഛയയെന്നതുമില്ല. അതുറ്റുഹതുവായിട്ടു “മൂഡാ 
നീരദ്രാണീ ശിവ ശിവ ഭവാനി” എന്നിങ്ങിനെ ജചിക്കുന്നവനായി എനിക്ക് ജന്മം 

നാരാധിതാസീ വിധിയാ വിവിധോപചാരൈ$ 

കിം തൂക്ഷചിന്തനപരൈസനക്ൃതം വചോഭിഃ 
/ [ 

ശ്യാമേ! ത്വമേവ യദി കിഞ്ചന മയൂനാഥേ 

ധ്ത്വേ കൃപാമുചിതമംബ! പരം തവൈവ. ന് 

ഞാന് വിധിപോലെ വിലിമോ പചാരങ്ങട ഉക്കൊണ്ടു ഭവതിയെ ആരാധിച്ചി 

ല്ല. എന്നാല് രൂക്ഷലി ഞന. രങ്ങളുായ വചസ്സുകളേ ക്കൊണ്ടു എന്തുതന്നെ ചെയ്യിട്ടില്ല. 

ഏല്ലാ ചെയ്യിട്ടുണ്ട . ഫേശ്ച്യാമേ! ഭവയിതന്നെ അനാഥനായ എന്നില് കൃപ ചെയ്യാല് 
ഉവതിക്കതന്നെ അതു ഉചിതമാണ് . 

ആപല് സു മഗാ സ്മരണം ത്വദിയം 

കരോമി ദു! കരുണാള്ല്ല്വേ! ശിലേ 
നൈതപച്ലു ത്വം മമ ഭാവഷ്േഥാ$ 

ക്ഷൃധാതുഷാത്താ ജനനിം സൂരന്തി, ൧ാ 



മന്ത്രമാനസിക സ്റ്റാനസ്തോത്രം ൧൬൪൭ 

ഹേ ദുഃഗ്ഗ! കരുണാണ്ണ്ണുവേ! ശിറേ! ഞാന് ആപത്തുകളില് മഗ്നനായിട്ട തവല് 
സ്കരാണത്തെ ചെയ്യുന്നു. ൭൫൭൭൯൨ ശാത്വമാണെന്നു വിചാരിശദരതയേ, വിശന്നും ദാ 

ഹിച്ചൂമുള്ള ജനം ജനനിയെസ്തരിക്കുന്നു. 

ജഗദംബ! വിചിത്രമര്ര കീം 
റ ൩0 കരുണാ ഷി പരിഎന്സ്റാ കരുണാ ചലി ചേദ്മയി 

അപരാധപരംപരാവ്ൃതം 

നി മാതാ സമുപേക്ഷതേ സുതം. ഥഥ 

ഹേ ജഗദംബ! ഇരിചെന്തത്ുത മുളള. എന്നില് പഴിപുട്ട്റയായ കരുണയുണ്ടെ 
ങ്കില്, അപരാധപരംപരകമളോടു കൂടിയവനായി രന്നാലും പുത്രനെ മാതാവുപേക്ഷി 
ക്കുക പധിധില്ലല്ലോ. 

മത്തമഃ പാതകിനാസ്കി പാപഷ്യി ത്വത്ധമാ നഹി 
ഹവം ജ്ഞാത്വാ മഹാദേവി യഥായോഗ്യം തഥാ കുരു. ൧൨. 
മത്സമനായ പാപിയു മില്ല. തപ സ്സമൃയധയ പാപഫ്വി മുധില്ല. ഇങ്ങിനെ അറി 

ഞ്ഞിട്ടു യഥമഡാഗ്യം ചെയ്യാലു, 

ദേവ്യപരാധക്ഷമാപണമസ്മാത്രം സനു 

(0; ----- 

൫൯, മനന൫ൂമാനസിക സ്പാനഫ്ലോത്രം. 
സംശ. 

൨ 

ഓാം _.. 

അളിരിലഘനശ യാമം നളിനായതലോചനം 
ട് 

ടു 

സ്ൂരാമിപുണ്ഡരി കാക്ഷം തേനാസ്ലാതോഭവാമൃഹം, 
കി 

ധ്യാധം; 

അനന്താദിതൃയ സംകാശം വാസുദേവം ചതുര്ഭുജം 
ശംഖഖചക്രഗദാപത്മധാരിണം വനമാലിനം 
ശ്യാമളംശാന്തഹൃദയം പ്രസന്നവദനം ശുഭം 
ദിവ്യചന്ദന ലിപ്താംഗം ചാരുഹാസം സുധീക്ഷണം 
വനമാലാ പരിവ്ൃതം നാരദാദിഭിരച്ചിതം 
സുഖന്ന്നുകകണൈര്ദിപ്പും കിം.മിണിഭിയിരാജിതം 
കേയൂരഹാരിണം ദേവം സുവദ്ണ്ു മകുടോജ്വപം 

അനേകരത്തസം മന്ന സ്ത്റൂരന്മകരകു ണ്ഥലം 
ധ്വജവജ്മാംകുശധരം പാദപത്മ സുശോഭിതം 
തല്പാദപംകജാല് ഗംഗാം പ്രവഹന്തിം സ്വ മഭ്രാനി 
ചിന്തയ്േബ്രഹ്മരേ്ധണ പ്രധിശന്തിം സ്വകാംതന്ും 



രം 

ള്ന്വ സൂവരത്നമാലാ 

കൃഷ്ണ്ാനന്തകൃപാജലധേകംസാരേകമലേശഹരേ 
കാട്ടിയമര്ദ്ടനപലോക ൧ രോഭ മത തേപരിപാലയമാം 

രാമസ്മരണാ പി! 

ലിട്ട ക്ല നായി ഞദ്യന്തരഹി മനായി കരുനാകരനായി കംസാരിയായി ശ്ര്ര്പ 
രിയായി കാളിയമദ്ുനം ചെലയ്യവനായി ,ഭഡാകറ്ുരുവായിരിദനെ വിത്തിരവടി അ 
ിയനെ രക്ഷിച്ചാലും അപി ത്ത. 

ദാനവ പിമാര് ജയ്മര്ദുന രതൂപ 
ബുദ്ധാത്ഞായച്ച ബു ദ്ധനമോഭ ഭ്തംതേപരിപാലയമാം 

രാമസ്തരണാ... .......൯ 

ടഭാനവനടടെ ഗവാത്ത നമിപ്പിച്ചവനായി ത്രിപുരമഥനനായി ബുദ്ധനായിഭി 

ക്ഴന്ന നിന്തിരുവടി ക൭ഒ നമസ്ത്രാഠം അവിട ത്ത 

ശീ ്ൂജനാവന ഃഷ്ടഹരഖഗതുരഗോത്തമവാഹനതേ 
കല്ലി തൂപപരിപചാലനമോഭ ദത തേപരിപാലയമാം 
രാമ രണാദന്യോപായം നഹിപശ്യാമോഭവതരണേ 
രാമഹരേകൃഷ്ണഹരേതവനാമവദാമിസദാഡൃഹരേ ൧ാ 

ശിഷ്ട രക്ഷാ$ദൃശിക്ഷാകത്താവായി തൂരഗവാഹനായി കൽകിരൂപനായിരിക്കു 
ന്ന നിന്തിരുവടി ൭ നമസ്ത്രാരം അധഖിടാത്ത,..... ) 

ടട ദ & 

൦-൧ 

൬൧. മുകുന്മമാലാസ്ധസോത്ര - 

സ്മര മാനസ! മെൌകുന്ദം മമടംമണിമണ്ഡിതം 

കേശാശ്ച സജലാംഭോദ നിലകുഞ്ചിതകോമകളാന്. ൧ 

അല്ലർയാ മനഃസ്സറ! നീ രത്നങ്ങളാല് അചങ്ക 1 ശപെപ്പുട്ടിരി മന്ന മുകന്ദഷെറ മ്രിര 

റി ഉന യു യ നീചനിഠരത്താടു മൂടി ചുരുണ്ടു മരനാഹരങ്ങളായിികുക 

ന്ന തലമുടികളേയും സ്തരിച്ചാല്യാ. 

കുലിശാജയുധവദ്ധ്യാംഷ്വേഃ കടിലാളകസഞ്ചയം 
ലലാടം പകജാക്ഷസ്യയ പഞ്ചമിച്ച നൂസന്നിഭം. ൨ 

ഹേ മനസ്സ! മദ വന്ദ്രനാല് വന്ദി 3പ്പൈടുന്ന പാദങ്ങളാടുകൂടിയ പങ്കജാക്ഷ 

ക്ഷമ൯ൊ (വിഷ്ണു വിനെ) പഞ്ചമിച്ചന്ര തുല്ല്യമായ നെറഠി ഞടമത്തയുട ഇടതുന്നിരി ഒ 
ന്ന അളകമ്മമളയും (൭൨ നിരക ളേയും) ധ്യാസിച്ചാലു . %, 

കു സുമായുധകോദന്ധ മ്ധ്ലാഭേ ഭ വൌ വിഭോ! 
ി 

നളിനാന്തര്ദളനിഭേ നയനേ നരകാദ്ധിഷഃ, ൩. 



മുകുന്ദമാലാസ്ധോത്രം ൧൬൯ 

മനസ്സ! നീ നരകാന്തകനായ വിദ്ദവിന്െറ (വിദ് വിടന്) കാമദദവപാപര് 
പ്പോലെ (അതായയയ കരിമ്പു വില്ല) വൃത്തത്ങളായി മരനാഹരങ്ങളായിരിക്കുന്ന പുരികങ്ങ 
ളേയും താമരപ്പുവിന്െറ അകത്തുള്ള ദളങ്ങാം പോലേ മദനോഫരങ്ങളായിരി ക്കുന്ന കറ്സുക 

ളേയും ധ്യാനിച്ചാലും 

ശ്വാസാമോദഭൂമല്ഭൂംഗസങ്കലാം സ്മര ,നാസികാം 
കപോലൌമകരാകാരമന്ധലദുതിമണ്ഡിതെൌ. ര? 

ഹേ മനസ്സ വി ശ്വാസസൌരദ്യം കൊണ്ട” വണ്ടുകരം ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

വിദഭൃവിയൊ (വിഷ്ണുവിഒ ൯) മുക്കി ഭനയും മത്സ്യകണ്ഡല പ്രദ തട്ടി ശോഭിക്കുന്ന കവിറം 
തടത്തേയ്യ ധ്യാനിച്ചാലും 

അബണ്ലീജാദു ശ്ധപിയൂഷമധുരം വിദൂമപ്രഭം 
താരാഹാരാതിലവീശദാന് ദശനാന് ദാനവദ്ധീഷഃ. ൫ 

മനസ്സേ! നി ലക്ട്മരീനദവിയാല് കറക്കപ്പെട്ടിരി കരഭന്ന അമു തത്തോട്ടകൂടിയതും 
(ചക്കി ദവി പാനംചെയ്യുന്ന തെന്നു) പവിഴംപോലെ ചുവണതുമായ ചുണ്ടിനേയും വെ 
ജളിമാലര്പോലെ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന പല്ലിനേയും ധ്യാസിച്ചാലുഃ. 

ഇന്ദിവരയിഭാംഗസു സ്തൃരമന്ദസ്തിതം ൨൨൫8 

വൈകണ്ണസു സദാ കണ്ണം സ്മൂരകൌസ്ത ഷി തം. ൬ 
കിത ൨ളപ്പപോലെ ഡിറത്തോടുകൂടിഷ ദഗവാഖെഠ പുഞ്ചിരിയേയും വൈകു 

ണ്ഠാര്്റെ കൌസ്മുദം എന്നു പേരുള്ള രത്തഞ്ഞാല് ശോഭി പ്പെ ട്ടിരി കരന്നെ കഴുത്തി മനയും 
ധ്യാനിച്ചാലും. 

തുംഗായതതരംഗാഭൌ ഭുജൌ സ്മൂരവിദൂഷിതൌ 
സ്തൂര വക്ഷസ്ഥലംവിഷ്ക്കോവ്യത്സശ്രിഹാരശോഭിതം ൭ 

മനസ്സേ! വി വിഷ്ണു വിറ അലങ്ക ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവഡുഃ തിരമാലകം പാ 
ലെ നിണ്ദം പൊറങ്ങി യുമിരിക്കുന്ന വയുമായ കൈകളേയും ശ്രിവത്സമെന്ന അടയാളം 
കൊണ്ടും ശ്രീകരങ്ങളായി രിക്കുന്ന മാല കം കൊണ്ടും ശോഭിക്ക പ്പുട്ടിരിക്കുന്ന മാറിടത്തേ 
യും ധ്യാവിച്ചാലും. 

മദ്ധ്യം വാരിജനേത്രസു രോമരാജിവിരാജിതം 
ദാമോദരിയമുദരം ദുരിതാപഹരംസ്മൂര ൮ 

അല്ലരയാ മനമേ! താമരപ്പു പോലെയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടുകൂടിയ ഭഥവാഖെറ രോ ച് 
₹ 

തു. 
്് 

മസമൃഫ അല് കശോഭിച്ചിരി ന്നെ മര്പ്യഭാഗത്തമേയുംദുപിതത്തെ കളയുന്ന ദാഭമാദരവെറ ഉ.ദരധത്തഡും ഗ്യയാസിച്ച ലയ. 

ഭവനാധിപതേശ്ചേതഃ സ്കരനാഭിസരോതഹം 
ജഘനം ജഗദീശസ്യ സദാ ചാസ്യ മുദാസ്ര. ൯ ര ലം 

അല്ലോ മനസ്സ്റേ! ലോകനാഥനായിരിക്കുന്ന ഗവാം മനസും നാദിപചന്മ 
സ്സ വും ജ൧ഥദീശ്വരനായിഴിക്കുന്ന ഗവാം അരക്കെട്ടും മുഖവും എധപ്പാഴും നീ ധരാ ലി 
൨. ന്പച്ചാലും. 

ഉള; 



൧൭൧൦ സൂൂവരത്നമായ 

സന്ധ്യാഭൂകപിശ ലായ മംബേരം സ്കൂരശാര്ങ്ങിണര് 

സ്മൂരരത്നൌഘനിചിതാം കാഞ്ചിം വിദ്യുത് പ്രഭാംവിഭോര്, ൧൨ 

മനമ! നി സന്ധ്യാസമയത്തുട്ള ദമഘംപോചെ മഞ്ഞനിറമായ വസ്പൂദന്തയും 

അനേമരത്ങ്ങളാല് ഉണ്ടാക്ക പ്പെട്ടതും മിന്നല്പോലെ ശോളികകന്നുതുമായ അര്ഞ്ഞാ 

ണി നേയും ധ്യാനിച്ചാലും. 

സ്തൂരനാരായണസ്്യോത്ര കരി നൂകരസന്നിഭെൌ . 
ച $ ി ജാനുനി വിശദേവൃത്തേ ദദ്വേണോദരസത് പ്രദേ ൧൧ 

അപ്പയോ മനസ്സ! നീ ആനയുമട തുമ്പി ക്കൈപാലെ മാംസപൃഷ്ടിയുള്ള നാന 

യനേളന്റ തൃടകളേയും കണ്ണാടിയകംപോലെ നിമ്മലങ്ങളായി വൃത്തങ്ങളു "യിരിക്കുന്ന 

1] $ കാല്മുട്ടു കളെയും ധ്യാനിച്ചാലും 

ഇന്ദ്രനിലമഹാദണ്ധദ്ദുതീ ജംഘേ മധുദ്വിീഷ$ 

കൂമ്മാപരാംഗരുചീരേ പ്രപദേ സംസ്കരപ്രഭോ$ ഥ് 

മധുലവെന്ന അസുരമന കൊന്നവനായ വിഭൂവിഭന്റ (വ്ഷ്കുവിയ്ൊ) ജന്ദ്രനീല 

ത്തുണുകംപോലെ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലുകള യും മറ്റം പാലെ ശോഭിച്ചിടിക്കു 

ന്ന പുറവടികദളയും മനസ്സേ നി ധ്യറനി ല്യാലുര. 

ഖാന് നതാമരയ്ര്ാതകിരിടമണിരഞ്ജിതാന് 

ചക്രായുധസ്ൃയചരണൌ വിക്രാന്തഭവനത്രയൌ. ൧൩ 

ഹേ മനസ്സേ! നി നമസ്കരിക്കുന്ന ദേവകളുടെ കിരീടത്തിലെ രത്നങ്ങള് കൊണ്ട് 

അ ടയാളപച്ചെട്ടിരിക്കുന്ന ചക്രായയധ൭ന്െറ (വിഷ്ണു വ' വെറ) നഖ്ങദളയ്യം മൂന്ന ലോകങ്ങ 

ളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന പാദങ്ങളേയും ധ്യാനിക്കണം. 

ക്ഷിരാദ്ല്റവലേ ഘനുശ്യാമം സ്ത്ര പീതാംബരം ഹരിം 

ഭോഗി ദഭോഗശയനേ ശയാനം പുരുഷോത്തമം ൧൪" 

അല്പദയാ മനസ്സ്സേ് നീ പാലാഴിയില് സപ്പ്യമെത്ത മല്, ശയി രന്നവനും പുരു 

ഷോത്തമനും (പുരുഷശ്രേഷ്ഠനും) കാമേഘംപോലെ നിറര്ത്തോടുകൂടിയവനും മഞ്ഞവ്പു 

മട്ടാടുളൂടിയവനും ആയ ഫരിയെ ധ്വാനിച്ചാലും 

രേഖാതുപാബ് ജകുലിശശംഖമസ്ധ്യാം ഘിപകജം 
അദഭൂശൂഭൂനഖരവിഭാജിതജഗത്രയം. ൧൫ 

അല്ലരയാ മനസ്സ! നീ വജ്കം, താമപ്പൂവു, ശംഖം ചക്ര എന്ന ന-ലു മഹാരരഖ 
റ് 

കറം ഉള്ള പാപേത്മങ്ങളാടുകുടിയവനും ശുദ്ധമേഘദാംരപാലെ ഖെളൃത്തിരിക്കുന്ന 

നഖങ്ങളെ കൊണ്ടു ശോഭ !ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ത്രെ ലാക്വ ഭത്താടുകൂ ടിയ വനുമായ ഫരിയേ 

ധ്യാനിച്ചാലും. 

ര്യ) ര ൽ പ്രപദദൃതിവിഭധസ്പൂവിപു പച്ച വികല്ലുപം 

മയൂരഗളസകാ:ര ജംഘായുഗളശോഭിതം. ൧൬ 

ഹേ മനസ്സ! ന। ഞആനപ്റുറംദപാലെ മരനാഹരമായിരികകന്ന ചുറങ്കാലുകമാലും 
സ്പ | 

ടഃ 



മുകുന്ദമാലാസ്യോത്രം ൧൭൧ 

മയിലി൭ന്റ ക്്്ര്ത്താട സദുശമായ രണ്ട കണങ്കാലുകളാല്യം ശോളിക്കപ്പെട്ടവനായ 

വിദ്ണ്റഗേവാനെ ധ്യാനിച്ചറലും. 

ജാനുസംപ്േടകാസ ഒതമുനിമാവസദധ്റുണം 
മധുകൈടഭദൈഃതയഭയദോരുദ്ധയാന്വിതം. ൧൭ 

ഹേ മനസ്റ്സേ! നി മുനിമാരുടെ മനക്കണ്ണൂാടികളില് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട 
കാലുക3ളാടുകുടിയാനും (മുനിമാ൪ മനസ്സില് ധ്യാനിക്കുന്ന എന്നു താല്ലയ്യുട) മഹാസുര 
ന്മാരായ മധുകൈടദന്മാക്ക ഭയത്തേ ഉണ്ടാക്കിയ തുടകളേംടുകൂടിയമനുമായി വില്ലു ഭ 
ഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാലും. 

ജഘനാഭോഗവിധ്വ സ്ൃഹസ്ധിമസുകലൈഭവം 
നവപകജകിഞ്ജല്ലപിശംഗാമലവാസസം. ൧൮) 

ഹേ മനസ്റസ്റേ! വി ആനത്തലപാലെ വൃത്താകാരമായിഴിക്കുന്ന അരക്കെദ്ടോടു 
കൂടിയവനും പൂതിയ താമരയല്ലി പോലെ ൭ഞ്ഞനിറമായും നിമ്മലമായു മുള്ള വസ്ൂത്തോ 
ടുകൂടിയ വനുമായ വിക്കു ഭഗവാനേ ധ്വായിച്ചാലും. 

കടിതടദൂഡ്ഥബദ്ധതടിദ്വിമലമേഖലം 
ചതുരാ൯യസംവിഷ്യശുൂഭനാഭിസരോരുഹം. ൧൯ 

മനസ്സേ! നി അരയില് ങ്കെട്ടിയിരിക്കുന്നതും മിന്നല് പോചെ പ്രകാശിക്കുന്നതു മാ 

യ അരഞാണതമ്മോടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിച്ഛിടമായ നാഭിപത്മത്തോടുംകൂടിയ വിഷ്ണു 
ഭഗവാനേ സേവിച്ചാലും 

ചരാചരഗണാകിര്്ല്്ു ജുഗദാപൂരിതോദരം 
കുമലാക്ചകുംഭാത്തഘുസ്സണാരുണവക്ഷസം. ൨൭ 

മനസ്സ! നി ചരമായും സ്ഖിരമായുമിരിക്കുന്ന സവദ3ലോകങ്ങളയും ധരിച്ചു 
നിഠഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയഠറാടുകൂടിയവനും ലക്്ടരിദേഖിയുടെ ആലിംഗനത്താല് കുംഭസുന 
ങ്ങളിലെ കങ്കമാ പുരണ്ടു ലുധ.ക്ക പ്പെട്ട മാറിടമത്തോടുകൂ ടിയവനുമായ വിഷ്ണു ദഗധാനെ 
സേധവിച്ചലും 

വിപുലായതദോര്ദ്ദണ്ഡ വിജിതാസ്രയയഥപം 
തിബിംബിതലോകൌഘശ്ഭകൌ | പ്ര ശൂ സ്പൂഭകന്ധരം ൨൧ 

മനസ്സ! വി അസുമസമൂഹത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന വനും ൩ വലോകങ്ങളും കണ്ണാ ടിയിലെന്ന പോലെ പ്രയിഫലിക്കുന്ന കൊൌസ്തൂഭരത്നത്തെ കഴുത്തില് ധരിച്ചവനുമാഷ വി 
്ണവിനെ മ്യാനിച്ചാലും. 

സാ ൯3സിസ്മൂരസന്ദോഹസുന്ദരാധരപല്ലവം 
ടം കുന്ദേനുശംഖധവളദന്തപംരിവിരാജിതം. ൨൨. 

െ പി 
മനസ്സേ! നി ണലഞ്ഞ സിനദരംപോലെയും രജിരുപോലേയും സുന്ദരമായി 

കടന്ന മുണ്ട കൊണ്ടും മല്ലപ്പൂ; ചന്ദ്ര൯, ശംഖം ഇതുകും പോചെ വെളുത്തിരിക്കുന്ന പലല്ല 
കംഒഴാണ്ടും ശോഭിക്കുന്നവനായ വിഷ്ണൂഭഗലാനേ സേിച്ചാലും 



൧൭൨. സ്തവരത്നമാല 

അമന്ദമന്ദഫസിതമദ്ലുതി ദിപിതദിങ്ങ മുഖം 
വിമലദ്യതിസംയിഷ്ടഗണ്ഡമണ്ഡലമണ്ഡിതം. ൨൩ 

മനസ്സേ നി പുഞ്ചിരി പ്രഭ ഭകാണ്ട' പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭിക്കുകളോടും കവിഠം 
ത്തടങ്ങ ളില് കേന്നിരിക്കുന്ന തേജസ്സുകൊണ്ടും ശോദിക്കുന്ന വനായ വിഷ്ണുഭഗവാനെ 
ധ്യാനിച്ചാലും 

തിലസൂനസമോദാരമൂദുലോന്നതനാസികം 
മിഹിരോദയസംഫല്പസരസിരുഹലോചവം. ൨൪" 

എരംപ്യ പോലെ മാദ്ദവത്തോടും പൊങ്ങിയുലിരിക്കുന്ന മൃമക്കാടും ഒആുദിത്യോദയ 
ത്തില് വിടരുന്ന താമരപ്പ്ക്കറം പോലെ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടും കൂടിയ വിക്കു 
ഭഗവാനേ അല്ലയോ മനസ്സേ നി ധ്യാവിച്ചലും. 

പവനാന്ദോളിതാംഭോധി ലഹരിരുചിരഭൂവം 
കുടീലാളുകസംഛന്നധിടിലാമൃതരോചിഷം. ൨൪൫ 

കാഠ൨ കൊണ്ട്” ഇളകുന്ന സമുദ്രംപോലെ മനോഹരമ:യിരിക്കുന്ന പുരികങ്ങളേം 
ടുകൂടിയവനും ഇടതുന്നിരിക്കുന്ന അഃ കങ്ങളേക്കെ:ണ്ട് മഠയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നെററിത്തട 

ത്തോടുകൂടിയവനുമായ വിഴ്ണദഭഗവാനെ അല്ലയോ മയസ്സ്സേ! നി ധ്യാനിച്ചാലും. 

സുരസത്തമവിക്ഷിപ് ത വരപുഷ്ണശിരോരുഹം 
മഹാമണിഗണാകിര്്ലീ ഹാടകോരുകിരിടിവം. ൨൬ 

തല മുടിയില് ദേവകളാൽ മുടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ടപഷ്ങ്ങളോടു കൂടിയവ 
നും അനേക രത്നങ്ങം പരി ച്വിരിക്കുന്ന പൊന്ന ൯കിരിടത്തോടുകൂടിയവനുമായ ിഷ്ക്ു 

ഭഗധാനേ അല്ലയോ മനസ്റ്റ! നി ധ്യാനിച്ചാലു 

കനാകാംഗദകേയൂരകടകാംഗുലിടടുഷണൈഃ 
കിരീടഹാരഗ്രൈധലേയകാഞ്ചിനൂപുരകു സ്ധെലൈഃ ൨൭ 

നി 
൨. 

ശ്രി പത്സോദരഖബന്ധാദ്യൈരകാരൈരലംകൃതം 

തമാലനീിലവപൃഷംവിലോലവനമാലിനം. ൨൮ 

കിരിടം മാല മുതലായ കണ്ണാലങ്കാരങ്ങറാ അരഞ്ഞാണ് കുണ്ഡലങ്ങറം വളകറാ 

തോമഉംവളകരം കാല് തളുകര്ം ഇങ്ങിനേയുള്ള സ്വട്ി; ദഷണങ്ങ േക്കൊണ്ടം ശ്രീവത്സം 
മ 

മര ഉദബന്ധം (വയറാത്തു' വിശഷവസ്ത്രംകൊണ്ട കെട്ടന്നതു ) മുതലായ അലങ്കാര 
ചൂ ക 

ലെ നിലനിഠമായ ദേഹര്ത്തോ 
ങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും പച്ചിലമരംപേ 

൮ ഷഭ൫ കൂടിയവനും എള കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനമാലയെ ധഠച്ചവനുമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനേ 

റി കലത്തി കെ അല്ലയോ മനസ്സ് സി ഭജിച്ചാലും. വനമാല എന്നാല് പൂവും തളിതം എടകല ൭ 

ട്ടിയ മാല വി 

മണാളധവളസ്സി.്ധബ്രഫ്സൂത്രോപശോടിതം 

സിതോദ്പുണ്ഡ്രപ്രഭയാവിരാജിതമുഖാം ബുജം. ൨൯ 

അസിതാളകകേശാഷ്മുംസിതദന്തനഖപ്രഭം 

രുണാധരാപാംഗപാണിപാദതലാന്പിതം, ൨൭൭ 
ജവ ഴ്, 



മുകന്ദമാലാസ്യോത്രം ൧9൨. 

രാമരവളയ,പോലെ ഖധെഭുത്ത ഘനമുള്ള പുണ്ന൯ല്കൊണ്ു ശാദിക്ക പ്പെട്ട 

വനും വെരഭൃത്ത ഗോപിക്കുറികൊണ്ടു ശോഭച്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടും കവത്നിരിക്കുന്ന ത 
ലമുടിയോടും കുവനിരയോടും കൂടിയവനും വെളുത്തിരിദം ന്ന പല് നഖങ്ങ 80 ശോഭി 
ക്കപ്പെട്ടവനും ചെമ്പരത്തി) പോലെ ചുവന്നിരി ന്ന കടക്കണ്ണു ചുണ്ട കൈക കാല 

ട്രികം ജുവ?യാടുമുടിയവനുമായ വിഷ്ണുദഥവാദന മനസ്സ്! ഡീ ധ്യാനിച്ചാലും 

തുംഗ ല്ഫംനിമ വനാഭിംസമജംഘാഴുഗാന്വിതം 

വ്യഷ്ഥോരസ്ത്ം ഗ്രഡ്ധജത്രംവലിത്രിതയശോഭിതം. ൩൧ 

ധ്രസ്വകണ്ണഠംദി ഘബാഹുംവൃത്തോരുംചതുരാം ൧ ലിം 

അല്ലസ്തിതംവിശാലാ ക്ഷംരോമരാജിവിരാജിീതം. ൩൨ 
ഉയന്ിരിക്കു ന പിഷകാലുകാളാടും താഴ് ന്നിരികരന്ന നാകിയോട്ടം സമങ്ങളായി 

ക്കുന്ന കണങ്കാലുകളോടും വിസ്മാരമുള്ള മാറിടത്തോട്ടം ശോഭിക്കപ്പട്ട് രിക്കുന്ന മൂന്നു വ 
ലികളോടും നിളംകറഞ്ഞ കഴുമത്താടം വിണ്ടിരിക്കുന്ന കൈകമളാടും വൃത്തങ്ങളായി തിക്കു 
ന്ന തുടകരളാടും മനോഫരങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിരലുക ളോടും സ്വല്പം മന്ദഹാസത്തോടും 
വിണ്ട നേത്രങ്ങളോട്ടം രോ മസമൃഹത്ങളോടുംകൂടി ശോഭിക്കപ്പെട്ടിരി ദന്ന ധിത്കുഭഥവാ 
നെ അല്ലയോ മനസ്സ് വി ധ്യാനിച്ചാലും 

ഘയഗംഭിരനിനദമുദിതാമരബര്൪ഫിണം 
് ൭ സ് പഫുരദംഭോജകരയാരമയാസമുദിക്ഷിരം, ൨൩. 

കളുമാ ഗലസല്ബാഫുലതയാധരയാ .രിതം 
ക്ട് ല് ഭു ജംഗഭോഗശയ;തംവിഹംഗാധിപവഡിതം, ൩൪" 

ദേവകളായിരിക്കുന്നമയില്യകാള ഇടിശവ്മുംമപോരലയുള്ള ശബത്താല് സമന്താ 

ഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടധനും കയ്യില് വിരിഞ്ഞ താമരലുവിനേ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷിദേചിയാ 
മ) ല് നോക്കപ്പെട്ടവനും കയി൯ക്ടലകൊണ്ടു ശോഭിച്ചിരിക്കന്ന കൈയാടു കൂടിയ ദ്രദേഖി 

യാല് അശ്രയിക്കപ്പെട്ടവനും സപ്പുത്തിന്മേല് കിടന്ന്ഠാങ്ങന്ന വനും ഗരുഡനാൽ സേധി 
ക്കപ്പെടുന്ന വനുമായധിഷ്ണ്ുവിനേ മനസ്സേ! നിധ്യാനിച്ചാലും 

ജലജാരിഗദാശാര്ങ്ങാ ദ്യായുധൈശ്ചവിരാജിതം 
ര, 

കമി ര ല് മത്സ ൃകൂമ്മാദിഭിസ്ത്രാംഗൈദുശഭി സ്പ്മുപാസീതം. ൩൪ 
ഗിരിശേ ന്ാദിഭിശ്ചൈവസനകാദ്യൈരഭിഷ്ൂരം 
ഉപയന്ദ സുവന്ദാദ്ദൈര് പാഷദൈരഭിചന്ദിതം ന) 

) ] ം, തി താമരവ്വ. ചക്രം ഗദാ- ശാര്ങ്ങഗം വിഷ്ണു വ ന്െറവില്ല മു:ലായ ആഡ്യധങ്ങ 
ക്രാല് ശോഭിക്ക പ്പട്ടവനും മത്സ്യാദിപത്തുഅവതാരത്രു പങ്ങതുധല് സേചിക്കളറ ട്ട്നവ റു 0 ലം നം; നുഃശ വന് ഇന്ദ്രന് മുതലായ പി യമറ്ളരിക്കുപ്പെടന്ന വന്മം ഉപനന്ദസുനന്ദന് 
മുതലായവരാല് എപ്പേ.ഴും ൨ന്ദ ക്കപ്പെടുന്ന ൨൯മായ വിഷ്ണ്ുവ നേമനമേ; ഭചിച്ചാലും 

വിണാംവാദയമാനേതു നാരദേപാംഗദായിനം 
ആഹ് ലാദയന്നം പ്രഫ് ലാദം സ്മിതചന്ദ്രികയാസ്വഷാ 0൩.൭ 

ആഞ്ഞ ടയ ,, 

[തി 



൧൭൪ സൃവരത്നമാല 

പള ന സ 

കൂട് ത ല്ലരയാ മനസ്സ! നി വിണവായിക്കുന്ന നാരദയില് കടകറ്റു വച്ചു നോക്കുന്ന 

വനും തററ പുഞ്ചരികൊണ്ടു ഭക്തന:യിരിക്കന്ന പ്രഹ്ലാഭ3ന സന്തോഷിപ്പിച്ചവനു 

മായ വിഷ്ണൃഭഥവാ ഉന സേവിച്ചാലും 

നിശാന്തേ യസ്സ്റമുതഥായ സ്മരേ ദേവം ജനാദനം 
[7 

ഇഹാഭിലഷിതാന്പ്രാപ്യ സോത്തേ വ്രജതികേശ൪ം. ൩൮ 

൭൬൫൨ഡൊതത്ത൯ പുലതഃമ്പാരം ഉണന്നു ഇപ്രകാരം ദേവനായിരിക്കുന്ന ജനാ 

നമനധിപ്റ്റവിനേ സ്തൂരിക്കുന്നുവോ അന് ഐഹിക ങ്ങള:യിരിക്കുന്നസ ഖങ്ങാള സാധി 

ച്ചു അവസാ നത്തില് വിപ്റ്ുവിനോടു കചേതന്നും 

ഇതി മുകുന്ദമാലാസ്നോത്ര രത്നംസന്മൂന്ലും 

൬൨. ആത്തത്രാണപരായണാഷ്ട്ക. 

വാത്സല്യാഠഭയപ്രദാനസ മയാദാത്മാത്തിനിവ്യാപണാ 

ദെയദായ്യാദഘശോഷണാദഗണീത ശയ പദപ്ര:പണാല് 
[1 

സേവ്ൃയശിപതിരേക പ്രവജഗതാമേതേപ ഷ്വട് സാക്ഷിണ$ 
ഛീ 

പ്രഹ് ളാദശ്ച വീഭിഷണശ്ച കരിര:ാപാഞ്ചാലൃഹല്യാഡ്രു_ര് ൧ 

വാത്സല്യം നിമിത്തവും, ഭയത്തേരീക്ടന്ന അവസരം. ഡിറിത്തവും, പരവശ 

ന്മാത൭ടെ ക്ഷിണത്തതിക്കുക ഹേതുവായിട്ടും, ഒരമായ്യും ഹേയ്ുവായിട്ടം, പാപത്തെ ന 

ശിപ്പിക്കുന്നയി നാലും, പറവാന് വഹിയാത്ത കീത്തിപദവിയെ കൊടുകടന്ന നിചിത്ത 

മും ജനങ്ങ 2൭ ശ്ര്രീനാര'യണനായ ഒരുവവതണ്നെ സേവിക്കത്തവനായി ഭവിക്കുന്നു. 

(എന്നത. എ൭൯റ വാ മഒമാത്രമല്ലെന്നിവിടെ ധവഡിപ്പിക്കുന്നു) പാല. 
പിടിക 

൯, ഗഴേന്ദ്ര൪, ഇന്രദ്യമ് നനായ പാണ്ഡ്യനു പാഞ്ചാലി, അഹല്യാ, ധ്രുവന് ഈ ആവ 

പേരും സാക്ഷികളു.മാകുന്നു. 

ി] 

$ 9 ല് ി 

പ്രഫഹ് മാദ! പ്രഭരസ്ധിചേത്തവഹരിസ്സ വൃര്രമേ ദശയ 
9 

ബംഭേ ചേതൃവഭ ഭ്ധിര ബ്കശിപു സുത്രാവിരാസിഭ്ധരിഃ 

ജയ; ) മ ൂ ളു വാത്സല്വമാപാദയ... വക്ഷാഫ്സു ധിദാരയന്നിജജനേ വാത്സല്യ ദയ 

ന്നാത്തര്രാണപരായണന്സ ഭഗവാന് നാരായണോമേഗതി ൨ 

അല്ലയോ പ്രഹ ദാദ യിനെഠ ഫരിയായിരിക്കുന്ന പ്രദ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കു 

ന്നുവെകി൯ തൂണിമ൯ല് കാണിചൃതന്നാലു ഹന്ന ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു. അതിങ്കല് 

വിന്നു (ഞ രൂണികല് ചിന്നു) ഹര (നരസിംഹമൃത്തി) പ്രത്യ ക്ഷ മായി ഭവിച്ചു അവഘഷെറ 

ള ലു [ 7] രി 

രിപു ധി റ) മാഠിടവഅ പ്പിളന്ന സ്വന്ത ജനത്ത'ല് (പ്രഫ ളാദന് മുത 
(തഹിരന്വേക ി 

ലൃയ്യുത്താടുളൂടിയ നാറായ ണനായിരി 
ലായ ചുരിക) വാത്സല്യ ത്മ.കെയ്യ ദീനരക്ഷാതാ 

ക്മന്ന 8൧വാന് എനിക്കു ആശ്രയമാകുന്നു, 



ം ആര്തത്രാണപരായണാഷ്ടകം 4൪൦൫ 

ശ്രരാമോതരവിടീഷണോയമനഘോ രക്ഷോഭഷയാദാഗതര് 
സുഗ്മിവാനയ പാചയേയമധുനാ പൌല ്യമേവാഗതം 
ഇത്ത മത്വാഭയമസയ സര്വവിധതോ യോരാഘദോ ഭത്തവാ. 

നാത്തത്രാണപചരായണസ്സറഭഥവാന് നാരായണോ മേ ഗതിഃ ൩. 

അല്ലയോ സുഗ്രീവ! രാവണഭയം നിമിത്തം പുണ്വവാന യചി ഭീഷണന്ഇവിടെ 
ഴ് വന്നിരിക്ക നു. നീ ഈ വന്നി ടിക്കന്നെ പിടീഷനന 2ന ഇ പുറം കെ ണ്ടവന്നു രക്ഷിച്ച്ല്യം 

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു രാഘവനാഷിറിക്കുന്ന യാതൊരു ര്ദ്യിരാമള് ഇവന്നു (വലീ ഷണന്നു) 
ഉധൈയ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടത്ത. ദീനരക്ഷ അരു രന: യി നാര“യണനായിരിക്കുന്ന ആ 

ഭഗവാന് എനിക്കാശ്രയമായി ഭവിക്കുന്നു 

ഗ്രാഹഗ്രസൂപദം സമുദൃയതകരം ൭ ബൃഹ്മാദിദേഖാ സുരാഃ 

രക്ഷന്തിതൃതിദിനവാകൃമവിതും ദേലവേഷ്വശമദ്കേ ഷ്യയ$ 

മാഭൈഷ്ടേതി രരക്ഷ നക്രവദനാ ലൃക്രായുധ ശീധര_ 
സൂപാത്തത്രാണപരായണസ്സറഭഗവാന്നാരായണോ മേഗതീര് ര് 

മുമലയാല് കടിക്ക പ്പെട്ടി രി ദരന്ന കാര്ചാടും പൊദടിയി ന്നെ കൈ'യാടംകൂ ൨ 

ടിയ എന്നേ ബ്രഹ്മി ഃദവകളും അസരന്മാതം റക്ഷിക്കനമെ, ഇപ്രകാരം ലീനസ്വര 

ന്മാരായിത്തിനാസമയം ഏൊര ധ്രീധരനായ ചക്രായയധന് മുമലഡുടെ വഡിഭിനിന്നം 
രക്ഷി ല്വകധാ ദിനരക്ഷണതല്ലര നായ ഞ നാരാിയണദഥവുല് എവിക്കാശ്രയ മായ) 

 ഭവിമരന്നു, 

] റര് ധേ ഹാക്ടഷ്ണാച്ച്യൂത! ഹാ കൃപാജലയിധേ 
ഹാ പാണ്ഡവാനാം സഖേ! 

ക്വാസി ക്വാസി സുയോധനാദപദുതാം 
ഹാ രക്ഷമാമാതൂരാം 

ത്തു തറാക്ഷയവ സ്ത്രസംവൃതതനും 

യോപാലയല് ദൌപദി 

മാത്തത്രാണപരായണസ്സഭഗവാ 

ന്നാരായണോ നില് ൫ 
ഹേ കൃഷ്ണ! ഥാ അഡ്യര! അയ്യാ കൃപാസമുദ്രമ! അദ്യ്യാ പാണ്ഡവന്മാന൭ടെ 

സഖി യായിരിഥഭന്ന വനേ! നീ എ വിമട ഇഗിക്കുന്നു എവിടെ ഇഡ ഥരന്നു. ദുയ്യോധനങ്കള് 
നിനും അവമാനിതയായി (അ വിമാിക്ക പ്പെട്ട) ഭയകൊണ്ടുപരവശപ്പെട്ട ഫീഃന്ന ര 
ക്ഷിക്കനെമെ. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിലവി ള് ക്കുന്ന പാഞ്ചാലിയെ യാതൊരു ദഥവ്൮വാഎ 
തൃവസാനമില്ല ത്ത വസ്രുത്തോടുകൂടി ഡൃയവ്ധപളാക്കു (അഴിച്ച ലവസാവിക്കാത്ത സ്രൂ "ത്താ 
ടകൂടിയവളാക്കി) പാലിയും പ് യ നാഠായണനായിരിചണ്നെ ആഭ 
ഗവാന് എഡിക്കു ശണമാഡയി ദവിക്കുന്നു. 



൧൭൬ സൂവരത്നമാല 

യല്പാദാബ് ജനഖോദകംതരിജഗതാം 
പാപൌഘവിദ്ധ്ധംസകം 

യന്നാമാമൃത പൂരകശ്ച പിബതാം 
സംസാരസന്താരകം 

പാഷാണോപി യദംഘ്വിപ ത്മരജസാ 
ശാപാന്മുനേമ്മോചിത_ 

സ്പപാത്തത്രാണപരായണസ്സറഭ ഗവാ 
നാരായണോ മേ ഗതിഃ. ൬ 

യാതൊരു ദഗവാ൭ന്റ കാല് നഖ ങളിചെ വെട്ളം (പാദഴീത്ഥ:) ഇന്നു ലോക 
ങ്ങറാക്കം പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തായിഴിക്കുന്നു യാതൊരു ഭഥവാണ്െറ അമുതപൃണ്ണു 
ങ്ങളായ നാമങ്ങാം, (നാമാമൃുതങ്ങാം) ജപിക്കുന്ന വക്ക സംസാരത്തെ രീക്ഒന്ന തറയിരി 
ക്കുന്നു യാതൊരു ദഥ പറർവ്റ കാല് പ്പ്യൊടി ക്കൊണ്ടു കല്ലാ (കല്വറായ അഹല്യ മുനിശാപ 
തആര്വില് യിന്നു (ഗൌതമ രാ പത്തിക സി ന്മ) മമാചി 4൭പ്പെട്ട. ദിനരക്ഷണത്തിങ്കല് താല്ലയ്യ 
ത്തോടുകൂടിയ നാരായണനാഷിരി ഒന്നെ ത്തദഥചാന് എ,നിക്കാശ്രയമായി ഭവികളന്നും 

പിത്രാ ഭ്രാതരമുത്തമാസനഗതംഭം “താത്തമസ്സറഭധ് ൨വോ 
ദഡ്പാര്സ്പുഹമാനരോഷസഹനോ മാത്രാവമാനം ഗത$ 
യം ഗത്വാ ശരണന്തദാപ തചസാഹേമാടിസിം ഹാസനം_ 
ത്പാത്തത്രാണപരായണ സ്പൂ ഭഗവാന്നാരായണോമേ ഗതിഃ. ൭ 

ഭക്തമ്രേഷ്യനായത്ത ൮ വന് അഛഭനാടൊരുമി്ച സ്ഹോസ നത്തില് ഇരിക്കു 
ന്ന അനുജനെ കണ്ടു തസനിദഒം അങ്ജിനെയി മന്നാല്. കൊള്ളാമെന്നുളള ആഗ്രഹ ന വൃത്തി ഉണ്ടാകാത്തമിനാര്, സഹിച്ചുകൂടാത്ത മാനടത്തയും ദ്വേഷദത്തയും സഹില്വ 
നില്ല അനുജ അമ്മയായ സുതചിയാല്, അ മാനിക്ക പ്പെട്ടചനായ। യാതൊരു ദ 
ഗഖാനെ തപബ്സുകൊണ്ടു ശരണമായി പ്രാപിച്ചു ഞ മഹാരമരു സിഹാസനമത്ത പ്രാ 
പിച്ചു. ദീനരക്ഷ ണതല്ലംനായ ആ നാരായണഭഗചാന് എനിക്കാ ശ്ര യമായിഭിക്കുന്നു. 

ക്ഷത തൃഷ്ണാത്തസഹസ്രയോഗിസഹിതം മ33:0സസംക്രോധിനം 
ദ്രൌപദ്യാ ഭയഭ തിയു കതമനസാ ശാകം സ്വഹനസ്താച്ച്ിതം 
$ ഒത്വാതവ്വുയദാത്മ 5 ൨ിമഖിലം യോ വേദയന്നച്ചൂത_ 
സ്മ്പാത്തത്രാണപരായണുസ്സ്റൂഭഗവാന്നാരായണോ മേ ഗതി ൮ 

മനസ്സില് ഭയമദകതിയോട്ട ചേന പാഞ്ചാചിയാല് കൈയില് മൊടുക്കപ്പെട്ട ഏ 
ലക്കരിയഷേദ ക്ഷിച്ചിട്ട, വിശഃപ്പോോടും ദാഹര്ത്തോടുടംകൂട്'യ ആഷിരം യോഗി കരളാടു-കൂടി 

പി) വന്നവനാഹ്റാവും ദേ ച് ൧89൮ ന൯മായ മുവ്വയാസാ വൃയമഫ വിയെ രപ്പ ച്ചിട്ട എല്ലാം ത്ത 
പിയായി എന്നു അ ചുതനായി ഠി ക്ദന്ന യാതൊരു ദഗവാന് അറിയിച്ചുമവാ. ആത്ത ക്ഷ 
ണതാല്ലയ്യ ത്താടുകൂടിയ നാരായണനായ ത്ത ഭഗവാഷഎഏനി രാശ്രയമായി ഭചിക്കുന്നും 



ശ്രീവെകടേശ്വരകരാവലംബസ്വോത്രം ൧൦൭൦ 

പ്രക്രാന്തംനിജദ്ടാഷണായമഹനംഗൊപൈ$ പ്രമോദാകുലൈ 

മാസ്ൂധിതേഷശിശുഭപരം നീഹതവാന്നാന്യോ നരസ്ത്രായതേ 
ദേവേ വഷതിവാസവേശഗിരിധര്ര്താണായയ$ പ്രാണിനാ 

മാത്തത്രാണപരായണസ്സുഭഗവാന്നാരായണോ മേ ഗതിഃ, ന് 

സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഗോപലന്മാരാല് തആരംഭിക്കപ്പെട്ട യാഗം അരുതെന്നും 
അന്യനായ പുരുഷദ്ട് ആരേയും രക്ഷിക്കുന്നി ല്ലെന്നും പറഞ്ഞു വിമരാധിച്ചു അതുഹേതു 

വായി ദേദവന്ദ്രന് കറിനമായി വഷിച്ച. അദപ്പാഠം പശുക്ക ളുടേയും ഗോപന്മാരുടേ 
യും രക്ഷ ദരൊെയി ഗോവദ്ധനചപവ്വുതത്തെ കുടയായി പിട്ച്ചത യാതൊരു ഭഗവാനൊ 
ദിനരക്ഷണ തല്പരനായ നാരായണനായിരിക്കുന്ന ത്ത ഭഥവാന് എനിക്കാശ്രയമായി 
ദവി ഒന്നു. 

യോ നാരായണമഷ്ടകം പ്രതിദിനം പ്രാതഃ പാത്യാദരാല് 
കൈവല്ൃപ്രഭമാത്തിഹം ശ്രുതിഹരം പാപൌഘവിദ്ധ്വംസകം 
അസ്തിനോഖസപുതര്രപൌ രരസഹിതോഭോഗാരശേഷാന്ഭജ_ 
ന്നന്തേ തത് പാനാദസൌ ഭഗവതസ്സ്ായൂജ്യമു ദതീംലഭേല്. ഥാ 

സവപഠപക്ഷയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കറ്ററാനന്ദനവും ദുഖനാശത്തെ ചെയ്യുന്ന 
ഉം മോക്ഷത്തേ കൊടുക്കുന്നതും ആയ നാരായ ണാഷ്ടകരത്തെ ഏവന് ദിവസംപ്രതി പു 
ല൪കാലത്ത ങ്ക: ആദര3വാടുകൂടി പഠി ദഒന്നുവോ അന് പുത്രപൌത്രന്മാരോടുകൂടി ഇ 
ഹമലാകത്തില് തന്നെ സവ്വസുഖങ്ങ ളയും അനുദവച്ചു നാരായണാഷ്ടക പാരായണം 
ഹേതുവായി അചസാനത്തിരു സായ ജ്യമോക്ഷരത്തയും പ്രാചിക്കുന്നു . 

ഇതി ദേശ'കാചായൂ വിരചീതം 
൫ ) ം തത്ത ത്രാണപരായണാഷ്ടകം സപൂണ്ണം. 

ന്നത് 

൬൮. ശ്രീ വമടേശവരകരാവലംബസേേ ത്രപ്രാരംഭഃ 
ശരിശേഷശൈലസുധികേതനുദില്യു ത്തേ! 
നാരായണാച്ച്യത! ഹരേ!നളിനായതാക്ഷ! 

ലിലാകടാക്ഷപരിരക്ഷിതസവലോക! 
ശ്രിവെകടേശ! മമദേഫികരാവലംബം ഥ 

ശ്രി മശഷകശൈലമാകുന്ന (ശേഷശൈലം എന്ന തൃപ്പതിമലയുടെ പേര്) ഗഹ 
ത്തോടുകൂടിയവദന! അല്ലയാ ദിവ്യമൃരത്ത। ദിവ, ശരീരത്തോടുകൂ ടിയവനേ) നളി 
നങ്ങറം പോലെ ഉളള താമരകഠംപോലെയുള്ള കണ്ണുക ളോടുടകൂടിയവനേ! നാരായണ! അച്യയര! ഹരര ലിലയാകുന്ന (കള യാകുന്ന) കണ് നോട്ടം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവ്യലോകങ്ങാളാട കൂടിയവനെ! അവ്വയൊ തൃപ്പതിഭഥവാനെ മമ (എനിക്കു) കരാവചം ബാ (കയ്യാഷന്ന അശ്രരയത്തെ) ദേഹി (തന്നാലും) 
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വ്യ സുവരത്നമാലാ 

ബ്രശ്മാദിവന്ദി തപദാംബുജശംഖപാണേ! 
ശ്രിമല് സുദര്ശന സുശോഭിതദില്യഹസ്പ് 
കാരുണ്ബസാഗരശരണ്ടുസുചൂണ്ു ത്തേ! 
ശ്രിവെകടേശ! മമദേഹികരാവലംബം ൨. 

ബ്രഹ്മാദികളാല് വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന പാദാംബുജുങ്ങളോടുകൂടിയവനേ അല്ലയോശം 
ഖപാണെ ശ്രീമത്തായ പ്രകാശമുള്ള സുദ൪ശനച ക്രംകൊണ്ട് ശോഭിച്ചിരിക്കന്ന കൈക 
ളോടുകൂടിയവനേ അല്ലയോ കാരുണ്വസാഗര കൃപാസമ്ദ്രമമ ശരണ്യ അല്ലയോ ആശ്രി 
യി പ്പ്ടുവാന് യോഗ്യനായവര്ന സുപുബ്വേമൃരത്ത (അല്ലയൊ പുണ്യമുള്ള ദേഫര്ത്തോ 
ടുകൂടിയവനൊെശ്രി വെങ്ക 3ടശ__ 

വേദാന്തവേദ്യ! ഭവസാഗര കര്ദ്ല്റധാര! 

ഗ്രിപത്മനാഭ! കമലാര്ച്ചിത! പാദപത്മ! 

ലോകൈകപാവന൯പരാത് പര! പാപഹാരിന്! 

ശ്രിവെകടേശ... ... ൩ 
വേദാത്തത്താല് വേദിക്ക (അറിയു)പ്പെടുന്ന ഖല! ഭവമാകന്ന സസോരമാകുന 

സാഗരത്തിഖവെറ (സമുദ്രത്തിയഷൊ) കണ്ണുധാരനാ യുള്ളവറേ! കപ്പിത്താനായധനെ ത്ര 

പത്മനാഭ! കമുലയാല് ലകുഷ്കി റാ അപ്റ്രിക്കപ്പെടുന്ന പൃജിക്കപ്പെടുന്ന പാദപത്തങ്ങ 
[൫] 

ളോടുകൂടിയവനേ ലോകത്തിലേക്കു ഒരു ശുദ്ധവസ്മവായവനെ! ശ്രേഷുന്മാര ല് വെച്ചു 

ശ്രേഷ്ടനായുള്ളവനെ അല്പദയാശ്രിധെങകക, ടം 

ലക്ഷ്മീപതെ! നിഗമലക്ഷ്യനിജസ്വരൂപ 

കാമാദിദോഷപരിഹാരകബോധദായില് 

രൈത്യാദിമര്ദ്ദന! ജനാര്ദന! വാസുദേവ 

ശ്രിവെകടേശ 

ലക്ഷ്വിപതേ ശ്രീനാരായണ മുത്തിയായുള്ളവനെ നിഗമങ്ങളാല് വേദങ്ങളാല് 
മ 

കാണപ്പെടന്നതായ തതത്മസ്വ രൂപര്ത്തോടുകുടിയവനെ കാമാദികളായ അര ദോഷങ്ങ 

൫െ. നശിപിക്കുന്നവനെ ബോധത്തെ(അറി വിനെ) കൊടുക്കുന്നവനെ €ദൈന്യാദികളെ ദ 
ി 

ണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവനെ! ജനാദന! വാസുദേവാ! അല്പദയാ ശ്രിധവെങ്കം.ംംംംംം 
൨ 

ര് 

താപത്രയം ഹര വീഭോ രഭസാ മുരാരേ! 

സംരക്ഷ മാം കരുണയാ സരസിരുഹാക്ഷ! 

മച്ച്ിഷ്യഇതൃനുദിനം പരിരക്ഷ വിഷ്ക്നോ! 

ശ്രിവെകടേശ ൫ 
൭൫ ദ്ധ. ടം 

അല്ലയോ വിഭവായാനെ (വിദ്ലവായവളന) താപത്രഷയത്തെ വേഗത്തില് കട. 

ഞ്ഞാലും മാം (എന്നെ കരുണയാ (കാരുണ്വംകൊണ്ടു ) സംരക്ഷ (രക്ഷിച്ചാലും , മഛി 

ഷ്യ $ (എന്റ ധിഷ്യ൯) ഇതി (എന്നിങ്ങ നെ) അനുദിനം (ദിവസംതേവം) പരിരക്ഷ 

(രക്ഷിച്ചാലും) ഹേ സ൪സിരുഹാ ക്ഷ വിയ്ക്കോ ശ്രീവെങ്കടേശ എനിക്കകൈയാകുന്ന 

ആശ്രയത്തെ തന്നാലും 



ശ്രിവെകിടേശ്വരക രാവലംണസ്ോത്രം ൧൫൯ 

ശ്രിജാതത്രപ൯നവരത്നലസല്കിരിട! 
കസ് തൂരികാതിലകശോഭിചലാടദേശ! 
രാകേന്ദു ബിംബലപനാംബുജവാരിജാക്ഷ! 
ശ്രിലെകടേശ.......... ൬ 

ജാതരൂപംതകാണ്ടും (സ്വണ്ണുംകൊണ്ടം) നവരത്തങ്ങ രം കൊണ്ടും ശോഭിച്ചിരിക്കു 
ന്ന കിരിടത്തോടുടകുടിയവനേ! കസ്മരികാതിലകം കൊണ്ട് (കസൂരിപ്പൊട്ട കൊണ്ടു ശോ 
ദിച്ചിരിക്കുന്ന നെഠറിത്ത.ട ത്താ ടുകൂടിയവര്ന! രാകേന്ദബിം ബംചോലെ (പുണ്ണചന്ദ്ര 
ബിംബാപോലോ) യിരിക്കുന്ന ലപനാംബുജത്തോട്ട (മുഖപത്മത്തോട) കൂടിയവനേ! 
വാരിജാക്ഷ (താമരപ്പുക്കരംപോലേയുള്ള കണ്ണകളോടുകൂടിയവനേ। ) അല്ലയോ 
ശ്രിവെങ്കം.,,ം,ം 

വന്ദാരുലോകവരദാനവചോലിലാസ! 
ര ാഡ്മൃഹാരപരിശോഭിതകം ബുകണ്ഠ! 
കേയഷൂരരത്ത സുവിഭാസിദിഗന്തരാല! 

കി 

ശ്രിലെക്ടേശ!............ം.... ൭ 

വന്ദാരു ലോകങ്ങളുടെ (വന്ദിക്കുന്നവരുടെ) വദനത്തിക്കള് മാധുയ്യവാമക്കാടു 
കൂടിയവനേ! രത്നാഡ്യ അളേക്കൊണ്ടുള്ള (ശ്രേഷ്ടരത്നങ്ങളേ കൊണ്ടുള്ള) ഹാരങ്ങളാല്, 
മാലകളാല്) ശോഭിതമായി രിക്കുന്ന കംബു കണ്ണാത്താടും :ശഖം പോചെ (ഡ്രകാശിച്ചി 
രിക്കുന്ന മുന്നു രേഖകാം ഇ ള്ള കഴുത്ത് എന്ന താല്ലയ്യ്ും) കേയൂരത്തിങ്കലേ കേയുരം എന്ന തു കയ്യിനെറ മേല് ഭാഗത്തു ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഭരണം) രതങ്ങംകൊണ്ട് നല്ലവണം 
പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന ദിഗന്തരാ ഉങ്ങളോടു (ദിക്കുകളുടെ മഭ്്യ്ങളാട്ട) കൂടിയചനേ। അ 
ല്ലായാംംം 

ദിപ്യാംഗദാഞ്ചിതടുജദ്വയ മംഗളാത്മന്! 
കേയൂരട്ടൂഷണ്ട സുശോഭിതദിരഘബാഹോ! 
നാഗേന്രകങക്കണകരദ്വയകാമദായിന്! 
ശ്രിവെ കടേശ! മമ വ 

ഭി ധ്യാംഗദങ്ങം കൊണ്ടു (ദിവ്യങ്ങളായ തോറാവള.കര്ം കൊണ്ടു) അഞ്ചികങ്ങളാ 
യ (മനോഹരങ്ങളായ) ഭൂജദ്പയത്തോടു (രണ്ട കൈകളോടു) കൂടിയവനേ! മംഗളാത്മാ 
വായചനേ। നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയവ3ന! കേയുരക്ടഷ ണം കൊണ്ടു (കേയുരമെന്ന ആട 
രണം) ശോഭിക്കപ്പെട്ട നീണ്ട ബാഹു ഭമെളാടുകൂടിയവനേ/ നാഗേന്ദ്രകങ്കണകരദ്വയത്തി 
ജംമ പരമശിവര്നോ മെകകളില് ബഗ്രഹത്തേ കൊടുക്കന്നവസേ। അല്ലയോംംം ടം 

സ്വാമീന്ജഗഭ്ധരണ! വാരിധിമ യമഗ്നം 
മാമുഭ്ധരാദൃക്ൃപയാ കരുണാപയോധേ! 

ി ലഷഷ്യിഞ്ചദേഹിവിപുലാമൂണവാരണായ 
ശ്രിവെകടേശ കി 

സച്ചാമിന് സചാമിയായുള്ള ൨0൨. ലോകങ്ങളേ രിച്ചിരിക്കുന്നലനേ! ലാരിമി 



ചറ സുൂവരന്തമാല 

ഭദ്ധ്യത്തി കല് സംസാരസമുദ്ദത്തികല് എന്ന് അത്ഥം മുങ്ങുന്നവനായ എന്നെ കാരു 
ത്തോടേ രക്ഷിക്കണമേ. അല്ലയോ കാരുണ്യ സമുദ്ദമേ ൂണവാരണത്തിന്നായി (്രടം 
തിക്കുന്നയിനായി) വലുതായ ഐശ്വയുത്തേയും തരണമേ അല്പയോംംംംംംംംം 

ദിപ്യാംഗരാഗപരിചര്ച്ചിതകോമളാംഗ! 
പീതാംബരാവൃതതനോ! തരുണാക്ംഭാസ! 

സല്കാഞ്ചനാഭപരിധാനസുപട്ടബന്ധ! 
ശ്രിവെക്ടേശ..,....... ൧ഠ 

ദിവ്യങ്ങളായ അംഗരാഗങ്ങാം ക്കൊണ്ടും (കാികൂട്ടുകരം കൊണ്ടു) ലര്ച്ചിക്കപ്പെട്ടി 
രിക്കു ന (അണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന) കോമളമായ അംഗ൪ത്തോടു (ദഹര്ത്തോട) കൂടിയ 
നേ! പിതാംബരംകൊണ്ട ഞവൃതമായിരിക്കന്ന (മഠക്കപ്പെട്ടിരി കരന്ന) ദേഹത്തോടു കൂടി 
യചനേ! തരുണനായിരിക്കുന്ന (യൌവനത്തോടുകൂ ടിയ) ഞദിത്യവെറ ശോഭഃപോലെ 
യുള്ള ശോഭയോടുകൂടിയവദന! (മദ്ധ്യാഹ്ന സൂയ്യപ്രഭയു 8 വന് എന്നത്ഥം) സ്വണ്ണംപോ 

ലേ പ്രഭയുള്ള വന്്രരരതാടും പട്ടഖന്ധരത്താടും (വയററത്തു കെട്ടുന്ന ത) കൂടിയവനേ അ 
ല്ലയയോ ശ്രി 

രത്നാഡമയധാമസുനിബ്ഭദ്ധകടിപ്രദേശ! 
മാണികൃദപ്റു ണസുസന്നിഭജനുദേശ! 
ജംഘാദ്വയേന പരിമോഹിതസവ്വലോക! 
ശ്രിവെകടേശം ൧൧ 

രത്നങ്ങളു.ടെ മ്രേഷ്ടമ:യ തേജസ്സകൊണ്ട ബന്ധക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന (കെട്ടപ്പെ 
ട്ടരിരിക്കുന്ന) കടി പ്രദേശത്തോടു (അരക്കെട്ടോടട) കു ടിയവനേ! മാണിക്യക്കണ്ണാടിപോ 
ലെ വൃത്തത്തില് ശോഭിക്കുന്ന കാല്മുട്ടകളോടു കൂടിയവനേ സകല ജനങ്ങളേയും മോ 

ഫിപ്പിക്കത്തക്കതായ കണെങ്കാലുകളോടുകൂടിയവനേ! അല്ലയോ... ംംംം, 

ലോകൈകപാവനലസത് പരിശോ താംഫ്ലേ! 

ത്വല്പാദദ൪ര്ശനദിനേ ശമമാപമിശ 

ഹാദ്ദം തമശ്ച സകലം ലയമാപ്പട്ടുമന് 
ശ്രിലെകടേശ ൧൨ 

ലോകങ്ങരാക്ക്” (ജനങ്ങറാക്കു) ഏകശ്രുദ്മനായവനേ മിണ്സി ശോഭിക്കപ്പെടുന്ന 
പദങ്ങ ളാടു കൂടിയവനേ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദദര്ശനദിവസത്തിങ്കല് തന്നേ പ്രേമ 
ബന്ധവും അജ്ഞാനവും ശമിക്കം. മേജോരൂപിയായി ഈശ്വരനായ അല്ലയോ... 

കാമാദിലൈരിനിചഫോച്ചയത! മേപ്രയാതഃ 

ദാരി ദ്യുമപ്പുപഗതംസകലംദയാലോ! 
ദിവഞ്ചമാം സമവലോകുദയാര്ദ്ദഷ്ട യാ 

ടി ജ് 
ശ്രിവെകടേശ മമ ദേഹി കരാവലംവഖെം ൧൩ 

അല്ലയോ അല്ലു! കാമാഠികളായ ആവശത്രക്കാം എന്നില്നിന്നും ധേര്പ്റ്റ 

& ൮ അദി 



ശ്രിലെ കടേശ്വരാവലംബസ്യോത്രം ൧൮൧ 

അല്ലയോ ദയാലോ എഖെറ ദാരിദ്യവും എല്ലാം തീന്ര കാരുണ്യത്താല് അചിഞ്ഞിരിക്കു 
ന്ന നോട്ടംകൊണ്ടു, ൨രവശനായ എന്ന നോക്കിട്ട അല്ലയോ തൃപ്പുയിദഗവാനേ എ 
നിക്കു കയ്യാശുന്ന ഞ്രയ ത്ത തന്നാലും 

റൂ യ ശ്രിവെകടേശപദപകജ ഷട് പദേ൯ 
ശ്രീമന്ന സിംഹയതിനാരചി തജേഗത്യാം ഷി യ 

റി 
യ ല് ഏതത പന്തിമനുജാപുരുഷോത്തമസുു 

തേപ്രാപ് നുവന്ത്പരമാംപദവലീം മുരാരേ പ്ര 

ശ്ര! ഖെംകുമടശ ദഭഗവാനന്െറ പദപത്മമാസവകനായ ശ്രീന സിംഹയതിയാ൯ രചിക്കു 
റു) ര് ം പ്പെട്ട ജാ സ്പോത്രദത്തേ പഠയ്ക്കൂന്നവര് മ്രേഷ്ടയായ വൈാന്റാ പദധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇ ശ്ര്രീ മന്ന, സി:ഹ ഭാരതീസ്വാമിരചിതം 
ശിവെങ്കിടേശചര കരാക സ്നോ രം ഗ്ര ശ്വ & ബസ്ലോത്രം ൩ സുണ്ണും 

എ ്  ി 

൬൫൪. ശ്രീചിഷ്ണുദുജംഗപ്പോത്രം. 
പ് 

ച്വിദംശം വിദ്ം വിമ്മലം നിരവിക?;ം 

നിരിഹം നിരാകാര മോകാരഗമ്യം 
ഗുണാതിത മവ്യ ത മേകം തൂരിയം 
പരംബ്പഹ്മ യം വേദതസ്ലൈയമര് സൂം) ഥി 

ക് ല് 
ജ്ഞാനസ്വ രൂപനും, സവ വ്യാപിയും. വിധ്മചനും, ദേദര്ഹിയനു.. നിഷി ക്രിഡനും, 
ഒആമൃതിയോടു കൂടാത്തവനം, ഓംകാരമന്ത്ര ത്താല് അറിയപ്പെടുന്നവനും, സത്വാദിഗുണ 
ങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വനും, അസ് ൨ പൂനം, ഫ്യുകനും, അവസ്ഥാത്രയമത്ത കവിഞ്ഞവനും 
ആയ യാതൊരു വിഷ്ണു ദഗവാനെ യോഗികരം പരബ്രഹ്മമായി അറിയുന്നും ആ നിന്ത്ി 
രവടിയ്യ്്യായിഭക്കാണ്ട നമസ്ത്രാരം. 

നി 

ജഗള്ളിവനം ജ്യോതിരാവന്ദര്ൂരപം 

അദീശേശകാലവ്യഠ ച്രേദനിയം 

വിശു ദും ശിവം ശാന്മമാദ്യത്തൃശൂന്യം 

തൂയിവ ക്യിയം വേദതടെ സ്പ നമസ, 
യാതൊരുത്തനെ വീ തൂദ്ധനായും, മംഗള രൂപനായും, രാഗാദി രഹ് തനായഡും, ൫അവ൮വ 

നാരങ്ങളില്ലാത്തവനായും, ലോകജിവനായും, സാക്ഷാല് ജ്യോതീസ്സറായും, ഞ്ഞനന്ദമൃ 
ത്തിയായുഠ, ദിശേശകാചങ്ങളേ കൊണ്ടു സിശ്ചയിപ്പാന് കഴിഷാത്തവനായും വേദംപറ 
യുന്നു; അപ്പകാരം അറിയുകഡ്യം ചെയ്യുന്നു; ആനിന്തി മ വടിഡ്ക്യായി൭ ണ്ടു നമസ്കാരം 

ഴി ളി മഹായോഗപിടേ പരിഭ്രാജമാമേ 
ധരഞണ്ട്യാദി തത്വാത്മകേ ശക്ത്ധീയുമ്തേ 
ഗുണാഹസ്തരേന്ദചഗി ബീംബേംബുമം രാ) 
സമാസിനമോ ക്സ്റികേഷ്ഠാക്ഷരാബ്ബ് ജേ ൩. 
ന്ത ടം ഉളം അഴ കം ളം 



൧൮൨. സൂവരത്നമാല 

പര 
സമാനോദിതാനേകസൂരയന്ദുകോടി 
പ്രഭാചൂരതുല്യദൃതിര്ടുന്നിരിക്ഷയം 

നശിത.ം നചോഷ്ണ്ണും സുവന്തസ്റാവദാതം 

പ്രസന്നം സദാനന്ദസംധിത്വത്രപം. ര" 

സുവാസാപുടം സുന്ദര(ലലാടം 

കിരിടോചിതാകഞ്ചിതസ്റ്ിഛകേശം 

സ്ൂരതപു ണ്ഡ൪കാഭീരാമായതാക്ഷം 

സമുതഫുമപ്പര ന പ്ര സൂയാവതംസം. ൫ 

ലസത്ക ണ്ഡലാമൃഷ്ടഗണ്ഡസ്ഥലാന്തം 

ജപാരാഗചോരാധരം ചാരുഹാസം 

അമളി വ്യാകലാമോദമന്ദാരമാലം 

മഹോരഃസ്കൂരല് കൌസ്പൂഭോദാഭഹാരം. ൬ 

സുരത്ഥാംഗരദൈരന്വിതം ബാഹുദണ്ഡൈ 

ശ്ചതുഭിശ്ചലള് കകണാലംകൃതാഗൈ$ 

ഉദാരോദരാലംമൃതം പിതവസ്ത്രം 

പദദ്വന്ദവനിര് ദധൃതപത്മാഭിരാമം ൭ 

സ്വഭമേതഷ്ഠ സന്ദര്ശിതാകാരമേവം 

സദാഭാവയന് സന്നീരുദ്ധേന്ധീയശ്ച 

ദരാപം നരോയാതി സംസാരപാരം 
പരേഭ്യോ പരേഭ്യോപിതസ്ഷ്ൈ നമസ്ധോേ. ൮ 

ഭൂമി മുലോയ തത്വ സ്വരൂപത്തോടും വിമല, ൭ല്൭ഷീി ബി മുതലായ ഒമ്പതു ശക്തികു 

ളോടും ഏറവും ൪9 സ്സാ$ം സത്വാദിഗുണങ്ങാം ആദ 'ത്യന്ചന്ദ്രന് അഗ്നിഇതുകളോ 

ടം കൂടിതായി ജലകമ്ധ്യത്ത അമു മഹാമയാഗപീാത്അില് ഓംകാരമാകുന്ന കദ്ണ്റികയില് 

ഇരിയ്യ്യന്നവനായിം അനേക കോടി സൂപ്പ: നന്മാര്യഒന്നിച്ചു ചതു പോലേനിറഞ്ഞതേജ 

സ്സ്റോടുകൂ ട്ടി ദൂന്നി 1 കഷ്യനായി ശീര്തോഷ്ത്തു ദേദ൦ഹിതനായി സ്വണുംപോലെ നിമ്മലനാ 

യ। പ്രസന്നനായ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായി സുന്ദങ്ങളായ നാസികപുരീകക്കോ 

ഹികം നെറഠിത്തടം കിലിടം വളഞ്ഞും മിനുത്തുമുളള തലമുടി വിഗിഞ്ഞ താമരപ്പുദള 

ഞ്ങാംമചാലെ മനോഹരങ്ങളും വ് ശാലങ്ങ മായ ക്കം വികസി്വിരിക്കുന്ന രത്നപു 

വങ്ങളാകുന്ന അചംകാരങ്ങാം, . കണ്ഡലങ്ങ ളാല് ശോഭി ടൈ പ്പടുന്ന കവിറാംത്ത ടങ്ങ?ം 

ചെമ്പരത്ത് റ പായു അധരം മരനാഹരമ:യ പുഞ്ചിരിവണ്ടുഭം ലുററിക്കൊ 

ണ്ടി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സൌരഭ്യമുള്ളതുമായ മന്ദാരമാല വിസ്മാരമുള്ള മഠറിടത്തിംക, 

ല് പ്രകാശിയ്ക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠവുമായ കൌസ്റ്റഭമാല ഏററവും കാന്തിമയാടുകൂടി മ രത്ന 

ഒ്ങാംവച്ച തോം വളകമ്ലാലും ശബ്ദുത്തോടുകൂടിയ കൈവളുകളാലും ശോഭിച്ചിയങ്ങുന്ന 

നാലു ഉകൈകാ ഗ്ൃഡ്യമായ ഉരം മഞ്ഞപ്പട്ട് രാമരപ്പൂക്കമള ഒയിയ്ക്കുന്ന കാച്ചിണക 



ശ്രീവെക്കദേശ്വരാവലംബസ്യോത്രം ൧൮൩. 

0 ഇവ'യാടുകൂടിയവനായി, തെറ ഭക്തന്മാരില് പ്രത്യ ക്ഷനറയിരിള്ഭന്ന ഭഗവാധന 
ജിമതന്്രിയനായി ഇപ്പരകാരാ എപ്പാഴ്ചം ധ്യാനിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന് കടക്കാന് 

ദ്്രാത്തത:യ സ:സാര്ത്തിന്െറ മവകരഭയ കടക്കുന്നു. അന്വന്മാരായ ബ്രഹ്മാദ'ക3ളു 

ക്കാം രശ്രേഷ്ടനായിരിയ്കുന്ന ത്ത നി തി ര വടിയ്ക്കകായി ക്കാണട നമസ്തുവരം. 

ശ്രിയാശാതകുംഭോദരസി ശ്ധകാന്ത്യാ 
1] ൦ 

ധരണ്യാചചദ്റ വാദളുശ്യാമളാംഗ്യാ 

കളത്രദ്പയേവാമുാ തോഷിതായ 

ന് 

സ്വട്ല്റംപോലെ മര്നാഹാ പ്ര്കാരമുര്ള ല ഗയിം പി, കവകരപാലെ പപച്ചനി 

ട്ടു ഐത്ര3ലാക്യമാകുന്ന ്ള്പ്കി റമുള്ള ട്ട3ദചി, ഇപ്രദവാരം രണ്ടു ഭായ്യുമാരാല് തൃപ്യിപ്പെട്ട 

ത്തില് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധമ്മരത്ത അനുസരിച്ചിരിഥഒന്ന, അല്ലഃയാ വിഷ്ണു €ഗേ൨ന്! അങ്ങ 
യ്ക്കായി ക്കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

ശരിരം കളത്രം സുതം ബന്ധുവഗ്ഗം 
പ ധനം സത്മ ഭൂതം ഭവം 

രിദലോകി ഗൃഹ സ്ഥായ വിദഷ്ണാ! നമ പ്പ. 

] . ൬൭ ശ്ശ് ഗ് സമസും പരിത ലു) പി 
ഗമിഷ്യാമി 49ഖേന ദൂരം ക്ലാഹം. ൧ാഠ ട് 

മേഹം ഭായ്യു പത്ര ബറ്ധുക്കറം സ്സേഹിമ൯ ധനം ഗ്ൃഹം ഭുയ്യ൯ മുതലായി 
എല്ലം ഉദപക്ഷിച്ചു്” ദുഃഖ ത്താടുകൂടി ഞാന് തഡിച്ചു' ദാനത്തില് ഫാ കഷ്ട പ്പോ 
കേണ്ടി വരുന്നു. 

ഭുരേയം പിശാചീലച ഹാ ജീചതോമേ 

മുജാമസ്ഥിരക്ം ച മാംസം ബലം ച 
അഹോദേവസീദാമീ ദീനാനുകനിള്! 
കിമദ്യാപി ഹന്ത ത്വയോദാസിതവം. ലട) [] ) പി ലി൧ 

അല്ലയോ ദേവ! ഈ ജരാപിശാചി എന്നപോലെ, കീ ധര്നോടുക്ടടില എയെ 
രൂപര്ത്തയും അസ്ഥിയും തക്തത്തയും മാംസർത്തയും ബലര്ത്തേയയം ക്ഷീണിപ്പി 
യ്ക്ൂന്നു മല്ലോ. ദ്ീനദയാ ലാ! ഇര്പ്പാഴും നി ത്തിതവടിഡുടെ ഉദ്ദാസ്വ്ൌനത കഷ്ടം തന്നെ, 

കഫവ്യാഹതോസ്ക്രോല് ബനുശ്വാസ്വേഗഥ 
ഴ് യ ി [ വൃഥാവിഷ് പുരല് സദ്മമ്മാന്ധിബ ന്ധാം 

വിചിന്ത്യാഹമന്ത്യാമസഹ്യാമവ സ്ഥം 
ബിഭേമിപ്രദോ! കിം കോമിപ്രസിദം ൧൨ 

കഫത്തിഒന്റ തടപോടും അപ്ൃഫ്ണുരത്താടും കൂടിയ മഹാന് മുതലായ വായക്കു 
ഓടെ രവശഗത്ത്ല്യ3ള ഭ3ഖ.കൊണ്െല്ലാ ഗ്മള്ങളു.ം അസ്ഥി ബന്ധങ്ങളം ഹ്ററവും ഇള 
കിക്കൊണ്ടിരിക്കന്നതും സഹിക്ക വയ്യാത്തതുമായ മ"ണകാലാവഡസായെ ലിചാരിച്ചു് 
ഞാന് ഒയപ്പെടുന്മു. അല്പര്യാ പ്രദവായുള്ളോവെ! ഞന് എന്തു ചെയ്യേണ്ടു. എസ്പി പ്രസാദിക്കണ മമ. 



ഹവ്യര' സൂവരത്നമാല 

ജപന്നച്യതാനന്ത ! ഗോവിന്ദ! വിഷ്ക്ോ! 
മുരാരേ! ഹരേ! നാഥ ! നാരായണേതി 
റഥ ര, ) ചാ) മുഹ ര ാുസ്ത്രിഷ്യയാമി ഭദത്യാ ഭവന്തം 

തഥാ മേ ദഷാശില ! ദേവ! പ്രസിദ, ൩. 

ഹേ അധ്യ! അനത്ത! മഗാചിന്ദ! വിഷ്്യോ! മുരാദര! ഫര്ര! നാഥ! നാരായണ! 
എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കെ ജപിച്ചു "കൊണ്ടും ഭമതിയാടുളൂടി ഞാന് നിന്തിരുവടിയെ എ 
പ്രകാരം സ്തരി്കകുന്നുദവാ അപ്പമാരം എന്നിൽ അല്ലഃയ ദയാശീചനായ ദേ! അങ്ങു 
പ്രസാദിക്രെണ. 

കൃപാലോ ! ഹരേ! കേശവാശേഷഹേതോ! 

ജഗന്നാഥ ! വാരായണായന്ദ ! വിഷ്ക്രോ ! 
നമ സ്ടൂഭ്യമിത്യാലപന്തം മുദാ മാം 

കരു ശിപതേ ! ത്വല്പദാംഭോജഭ തം, ൧൪7 

ഹേ കൃപാര്ലാ! ഹ3ര൪! കേശവ! അദശഷ ഹതാ! (സവ്വകാരണ) ജഗന്നാഥ! 

നാരായണ! ത്തനന്ദ! വിദഘ്ണ്ല! നിന്തിരുവടിയ്്കായി നാമസ്ത്രാഠം. ഇപ്രകാരം കിത്തി 
[ശ് 

്ന്നവനായ എന്നെ അല്ലഃയാശ്രിീപാമ അങ്ങ സഃന്താഷ$ ്താടു കൂടി നിതി മവടി 

യുടെ പാദഴക്തനാക്കി ചെയ്യുന്ന മ. 

നമോ വിദ്റവേ വാസുദേലായ തുഭ്യം 
നമോ നാരസിംഹായ ശേഷായ തുഭ്യം 

൯മ3 കാലത്രപായ സംഹാരകരത്രേ 

നമഃസൂ വരാഹായ ഭൂയോ നമസ്സേ. ൧൪൫ 

വാസുദദവനായി വിഷ്ണു വായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്കായ്ക്കൊണ്ടു നമസ്തരാരം. 
അനന്തറായി നര സിംഹമൃത്തിയായിരിക്കുന്ന നിന്ത്രു വടിയ്ക്ക്കായി നമസ്തരാരം. കാലു 
പനായി സംഹാരകത്താ വായിരിയ്ക്യുന്ന നിത്തിരു ചടിയ്ക്ക്കായി നമസ്ത്രാരം. വരാഹഫമൂത്തി 
യായ നിന്തമവടിക്കായി നമസ്തരാരം. പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങന്ക്രരായി നമസ്ത്രാരം 

നമസ്നേ നമസ്ടയേ ജഗന്നാഥ! വിഷ്ക്യോ 
നമസ്നേ നമസ്നേ ഗദാചക്രപാണേ! 

നമസ്യയേ നമേ പ്രപന്നാത്തിഹാരിന്! 

സമസ്മാപരാധം ക്ഷമസ്വാഖിലേശ! ൧൬ 

അല്പഃയാ ജഗന്നാഥ! വിഭഞ്താ!: നിന്തിരുവടിയ്യായി നമസ്ത്രാരം. നമസ്കാരം. 

അല്പായാ ഗദാപകപാഠണ! നിന്തിരുവടിയ്മ്കായി നമസ്ത്രാരാ, നമസ്ത്രാരം. ഭക്താത്തി 

നാശകനായ വിത്തിരുവടയ്ക്ുറയി നമസ്ത്രാരം നമസ്ത്രാരം. അല്പമയാരുഖിമലശ! എണ്െറ 

സവപരാധാത്തയും ക്ഷമിക്ക ണമമു. 

മുഖേ മന്ദഹാസം വനദ്വേ ച മുദാസം 

കരേ ചാരുചക്രം സുരേശാഭിവന്ദ ം 



ഷോഡശനാമസ്സോത്രം ൮൪ 

ടൂജംഗേ ശയാനം ഭേ പത്മനാഭം 

ഹരേരന്യദൈവം നമനേ )) നമന്വയയേ. ൧൭ 

മുഖത്തില് പൃഞ്ചിരിയും നഖത്തില് ചന്ദ്രകാന്തിയുര കയ്യില് മനോഹരമായ സു 

ദര്ശനചക്രവുമു്ളവനും ഇന്ദ്രവന്ദ്യനും സര്പശായിയ്യമായ പത്മനാദമന ഞാന് ൫ 

ജിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ ദഴിച്ച് വേറെ ഈശ്വരനെ ഞാന് അറിയുന്നില്ലതന്നെ. 

ഭൂജംഗ പ്രയാതം പദോദൃസ്മൂ ഭ ത്യാ 
സമാധായ ചിത്തം ഭവന്തം മുരാരേ! 

സമോഹം വിഹായാശു ജുഷ്ടല് പ്രസാദാല് 

സമാശ്രിതു യോഗം വ്രജതുച്ചൃതം ത്വാം, ൧൮ 

അല്ല2യാ ഭഗവാന്! മര്നാനിഷ്യദയാടും ഭക്തിയോടുംകൂടി യാവനൊരുത്തന് 

ഈ ഭൂജംഗപ്രയാതസ്ടോത്രത്തെ പറിക്കുന്നു വാ അവന് നിന്തിരു വടിയുടെ പ്രസാദത്താ 
ര, മോഹമകന്നു അല്യതനായ നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു . 

ഇതി ശ്രിമച്ചു അകരാചാര്യകൃതം വിഷ്ണണുളൂജംഗസ്ടോത്രം സമ്മുണ്ണം. 

൬൫. ഷോഡശനാമ്ലോത്രാ. 
| ഴു ി 

ഓഷധേച ന്തയേദ്ധിഷ്ണും ഭോജയേചജനാദുനം 
ശയനേ പമ്മനാഭം ച വിവാഹേ ച പ്രജാപതിം ൧ 

യുദ്ധേചക്രധരം ദേവം പ്രവാസേ ച ത്രിവ് ക്രമം 
നാരായണം തനുത്യാഗേ ശ്രിധരം പ്രിയസംഗമേ. ൨ 

മുസ്വപ്ലേ സൂരഗോവിന്ദം സംകടെ മധു സൂദനം 

കാനനേ നാരസിംഹം ച പാവകേ ജലശായിനം. ൩ 

ജലമധ്േ) വരാഹംച പവ്ൃതേ രഘുനന്ദനം 

ഗമനേ വാമനം ചൈവ സവ്യകാലേഷ്ഠട മാധവം. ര” 

ഷോഡശൈതാനിനാമാനി പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേല് 
സവ്വപാപവിനിമ്മുക്രോ വിഷ്യലോകേ മഹീയതേ. ൫ 
ഓഷധോപയോഗത്തില് വിഷ്ണും ദോജനസമയത്ത അര: ജനാദനന്, ശയനറവ 

സരത്തില് പത്മനാഭന്, മംഗള. മുഫ്രത്തത്തില് പ്രജാപതി, യുദ്ധവേളയില് ചക്രധര൯ 
വേര്പാടില് ത്രിവിക്രമന്, അന്ത്യകാലത്തില് നാരായണം, ഇഷ്ടദ൪ശനത്തില് ശ്രീധ 
രന്, ദുസ്വപ: നത്ത് ല് ദഗാവിന്ദന്, സങ്കടത്തില് മധുസൂദനന്, കാനനത്തിരി, നരനിം 
ഗം. അഗ്നിയില് ജലശായി, ജലത്തിര: വരാഹം പവ്വതത്തില് രഘുനന്ദന്. ഗമനത്തി 
വധമനന്, ഹ്വായ്ക്കോഴും മാധവന്, എന്നിപ്രകാരം വിഷ്ണുവിരെറ പതിനാ നാമ 
ങ്ങളെ പ്രാതഭകാലത്ത"ല് പറഠിയ്ക്കു ന്നവന് വിഷ്ണുലോകത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. 

റി പി : ഇത ഷ്ാഷോഡ ശനാമദസ്മോത്രം സസ്പ്റ്റും, 

24: 



൧൨൬ സുവരത്തമാച 

൬൬. രമാപത്ൃഷ്യകം. 
ജഗ്രദാദിമനാദിമജും പുരുഷം 
ശരടംബരതുലൃതനും വിതനും 

ധുതകഞ്ജരഥാംഗഗദം വിഗദം 
പ്രണമാമീ രമാധീചതിം തമഹം. ൧ 

ജഗല് കാരനനായി, ആദ്യരഹിതനായി, ജന്മഹിനനായി, പരമപുരുഷന"യി 
ശരല് കാംമഘത്തിനു തുല്യമായ ശരീരത്തോടകൂടിയവനായി, രൂപരഹിതനായി, പ 
ത്മലക്രഗദാധരനായ', രോഗ (൭8ഖ) രഹിതനായിരി യ്ക്കുന്ന രമാപതിയെ (വഷ്ണുവി 
നനെ) ഞാന് നമമസ്തുരിയ്ക്കുന്നു 

കമലാനനകഞ്ജരതം വിരതം 

ഹൃദിയോഗിജനൈ$ കലിതംലലിതം 

ടാ സൈറ്റ്യമമൈ രലഭം സുലഭം 

പ്രണമാമിരമാധീപതിംതമഹം. ൨ 

മുനിഗണങ്ങളുരട മനസ്സില് വസിക്കുന്നവനായി നല്ല പദത്തോട്ടകൂടിയവനാ 
യി യാഗഭാഗത്തെ അനുഭ വികഭന്നവ നായി, നല്ല ഭജമത്ത്ടുകൂടിയ വനായി ഇന്ദ്രാദിക 
ടൂ.ടെ മദത്തെ ഹരിച്ചുവനായി മദരഹി തന്റായിരിയ്ക്കയന്ന വിഷ്ണു വിനെ ഞാ൯ നമിയ്ക്കുന്നു. 

ഹൃതദാനവറദുപ്പബ്വലം സുബലം 
ത 

സ്വജനാസൂസമസ്മമലംവിമലം 
സമപാസുഗജേന്ദുദരം സുദരം 

പ്രണമാമിരമാധിപതിം തമഹം. ൩ 

അസുരന്മാതടെ ബലത്തെ ഫധിച്ചവനായി നല്ല ബലമുള്ളവനായി തന്െറ ഭക്ത 
ന്മാതടെ അഖിലപാപരത്തയുഠ നിപ്പിക്കു നവനായ നിമ്മചനായി ഗഭേന്ദ്രമോക്ഷ 

] 1 ല് ദാതാവായി സുന്ദരയായ രിഷ്ക്കയുന്ന വിഷ്ണു വിനെ ഞാന് നമിയ്ക്ുന്നു. 

പരികല്ലിതസവ്വകലം വികലം 

സകലാഗമശഗീിതഥഗുണം വിഗുണം 
ഭവപാശനിരാകരണം ശരണം 

പ്രണമാമീരമാധീപതിം തമഹം. ര 

സകലകലായയതനായി കുടംകരഫഹിതനായി രവദാന്ത വചേദ്യനായി സിര്ഗുണനാ 

യി സംസാരനാശകയായി സവ്ശരണനാഷിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ഞാന് റമിയ്ക്കുന്നു.. 
ഷി 

മുതിജന്മജരാശമനം കമനം 
ശരണാഗതഭിതിഹരം ദഹരം 

പരിതു ഷ്ൂരമാഹൃദയം സുദയം 

പ്രണമാമിരമാധിപതിം തമഹം. ൫ 



ക. 

ഷട് പദിസ്ഷോത്രം ൧൮൭ 

മരനേം ജനനം ജര ഇവയെ നശിപ്പിയ്യ്യന്നവയായി മനോഫരനായി ശരണം 

പ്രാപിച്ചുഖരുടെ ഭയത്തെ ഹരിയ്ക്കുന്ന വന:യി സവദനായി സവ്ഹരനായി ലക്ഷ്ടപ്രി 
യനായി ദയാ വാനായി ദിയ്ക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ഞാന് നമിക്കുന്നു. 

സകുലാവനിബിംബധരം സ്വധരം 

പരിപൂരിത സവ്ൃദിശം സുദൃശം 

ഥ൧തശോക്മമശോകുകരം സുകരം 

പ്രണമാമിരമാധിപതിം തമഹം. ൬ 

സവ ലാകരകഷകനായി, തന്നെത്താന് ഭരിയ്ക്ുന്നവനായി ( ആത്മതൃപൃനായി) 
സവധ്യാപൃനായി ഭഃഖരഹിതനായി ദുഃഖഹരനായി നന്മരയേ ലെയ്യുന്നവനായിരിയ്ക്കു 
ന്ന വിഷ്ണുവിനെ ഞാന് വദിയ്ക്കുന്നു. 

മഥിതാ്ട്റ്റവരാജരസം സരസം 
ഗ്രഥിതാഖില ലോകഹ്ൃദം സുഹ്ൃദം 
പ്രഥിതാത്മഭുതശ മതിഗണം സുഗണം 
പ്രണമാമിരമാധിപതിം തമഹം. ൭ 

പാലാഴിമഥനം ചെയുവനായി സരസനായി സവദലാകവ്യാപുനായി ലോക 
ബന്ധുവായി കിമ്തിപ്പെട്ട അമനകം അത്ഭുതശ ക്തികളോടുകു ടിയവനായി സകലഗണ 
സമേതനായ രിയ്ക്കുന്ന വിഷ്ണുഭഗവാനെ ഞാന് വന്ദിയ്ക്കുന്നു. 

സുഖരാശികരം ഭവബന്ധഹരം 
പരമാഷ്ടകമേത ദനന്യമതി 
പറതിഹതൂുയോനിശമേവധരോ 
ലഭതേഖലുവിദ്റ്റപദം സപരം. ൮ 

വളരെ സുഖകരമായി സംസാരബന്ധത്ത നധിപ്പ്ിക്കന്നതായ ഈ അഷ്ടകത്തേ 

ശ്രദ്ധാപൃവം ആര് പഠിയ്ക്കുന്നുവോ അവന് ശ്രേഷ്ഠമായ വിഷ്ണ്കുപഭത്തേപ്രാപിയ്ക്കുന്നു. 
ഗു ൪ ി ന്ദവിരകിതം രമ; ശ്രീബ്യഹ്മാനന്ദവരകിതം രമാപ തൃകഷ്ടം ൩൦ വുമ്ല്രൂം, 

ഐ 

൬൭. ഷട്പദിപ്പോത്രം. 

4! മ അവിനയമപനയവിഷ്ക്കോ! ദമയമന്ശ്ശൂമയവിഷയമൃഗതുഷ്ണാം 
ഭൂതദയാംവിസ്മാരയ താരയസംസാരസാഗരതഃ. ഥ 

അല്ല്യോ വിഷ്ണോ! എന്െറ അധിനയത്തെ കളഞ്ഞാലും, മനസ്സിനെ ദമം അട 
ക്കംചെയ്യാലും, മുഗയൃഷ്ണു പോലെയുള്ള. വിഷയത്തെ (ക്ഷണദംഗുരമായ ചഞ്ചലമായ വി 

ഷയസുഖത്തെ ശമിപ്പില്ചാലുഃ ഭയയെ ചെയ്യാലും, സംസാരസമുദ്രത്തില് നിന്നു കർ 
കേററ।യൂലും, ധം ം 



൮൮ സൂവരത്അതരാല 

ദിവ ൮ൃധുനിമകരന്ദേ പരിമളപരിഭോഗസച്ചിദാനന്ദേ 
ശ്രീപതിപദാരവിന്ദേ ഭവഭയഖേവേദപ്ലിദേവന്ദേ. ൨. 
ദിവ്യ മകരന്ദ (തേന്) സംയുക്തമായി, സുഗന്ധാനു ദവങ്ങളോടു കൂടിയതായി സ 

ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയതായിരിയ്ക്കുന്ന ശ്രീപതി (യിഷ്ണ്ണു) യുടെ പാദാരവിന്ദ 
ത്തിങ്കല് സംസാര ഭയ നാ മത്തി നായ്യുംാണ്ടു ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു, 

സത്ൃയപിഭേദാപഗമേ നാഥതവാഹം നമാമകിനസൃവം ന പ 

സാമുദ്രോഹിതരംഗഃ ടപചനസ്വമുദ്രോ നതാരംഗ$. റ... 

യാതൊരു ദേവുമിള്ലെന്നിരന്നാലും അല്ലയോ നാഥനായു ള്ളോവേ! ഞാന് അ 
ങ്ങയുടെ (ആം) ആകുന്നു. അങ്ങാകട്ടേ മാമകിനന് (ഏന്നെ സംബന്ധിച്ച വന്) അല്ല. 
എന്തുപോലെയെന്നാല്, തരംഗം (തിര) സമുദ്രത്തെ സബന്ധിച്ചതാണു സമ്ദ്രമാകടട്ട 
താരഗേം (്രീരയെ സംബന്ധിച്ചതു അല്ല, 

ഉഭ്ധ.തനഗനഗഭിദനുജ ദനുജകലാമിത്രമിത്രശശിദൃഷ്ടേ 
ദുഷ്ടരേഭവതിപ്രഭവതി നഭവതികിം ഭവതിരസ്താരഃ. ര് 
ഉദ് യൃതനഗനായി (ഗോവ ദ്ധനപവ്യതത്തെ ധരിച്ചവനായി നഗഭിദനുജ 

(ദേധേന്ദ്രസഹോദരുനായി അസുര കുലശത്രരവായി സൂയ്യചന്ദ്രദനത്രനായിരിയ്ക്യുന്ന ഭസ്ത 
വാന് ദുഷ്ടന് (കാണപ്പെട്ടവന്) ആയിട്ടും ഭവതിരസ്മാരം (സം സാഭനാശം) ഭവ്ക് 
ന്നില്ലയോ? 

മത്ധ്യാദിഭിരവതാരൈരവതാരവതാവതാസദാവസ്ുധാം 
പരമേശ്വരപരിപാല്ലോ ഭവതാഭവതാപഭീതോഹം. ൫ 
മത്സ്യം മുതലായ അവതാരങ്ങളുാല് (൫മിയെ രക്ഷിക്കുന്ന വനായി അവതാരപുരു 

ഷനായിരിയ്യയന്ന ഭവാന് അല്ലയോ സവേശ്വര[ സംസാര 3ഖടിത നായിരിയ്ക്കുന്ന എ 
ന്നെ രക്ഷിയ്ക്ണമേ, 

ദാമോദര! ഗുണമന്ദിര! സുന്ദാവദനാരവിന്ദ! ഗോവിന്ദ! 
ഭവജലധിമഥനമന്ദര പരമന്ദരമപയയത്വംമേ. ൬ 
അല്ലയോ ദാമോദര! ഗുണവഡിധേ! സുന്ദരമായ മുഖപത്മത്ോടുകൂടിയവനേ/ 

ഗോവിന്ദ! സുംസാരസമുദ്രത്തെ മഥിക്കുന്നതി ൪ മന്ദരപമദ്മതമായുമ്ശോമവ! അങ്ങു എ 
൫െ൪െറ സ്വ്യദുഃഖത്തേയും കളഞ്ഞാലും. 

നാരായണകരുണാമയ ശരണംകരവാണിതാവകൌചരണെൌയ 
ഇ തിഷട് പദിമദിയേ വദനസരോജേ സദാവസതു. ൭ 
അല്ലഡയാ നാരായണ! കരുണാകര! അങ്ങയുടെ ൧രണയഡുഗങ്ങളെ ഞാ൯ ശര 

ണമാക്കി ചെയ്യുന്നു, എന്നു ഈ ഷേട പടി സ്പോത്രം (ഷട് പദി എന്നാല് വണ്ടെന്നത്ഥം) 
എന്െറ വദനപപത്മത്തില് എദപ്പ്ാഴും വസിന്ത്കടട്ടേ. 

ൽ [ 
ി വാ ഷട് പദീസ്ടോത്ര: ാ ശ്രീമദാലായ്യുകൃതും പദീസ്ടോത്രം സയമണ്ണും 



ശ്രിമല്പ്ര ഹ് ളാദസ്മൂതിപ്ര ാരംഭ8$ ൧൮൯ 

൬൮. ശ്രീമല് പൃഷ്ട്യാ ദസ്മൃതിപ്പാരംഭഃ, 

ൂ 1; [ര റ ൂ റ (ഴു ഫ്ുവം സുരാദയസ്ത്വ്വേ ബ്ഹ്മരുറാപുരസ്സ്രരാഃ 

യോപേതുമശകന്മന്യ്യ സംരംഭം സുഴരാസദം, ൧ 

ഇപ്രദാരംദ്രത്തികനിന്നു സ്മൂതിയ്ക്യന്നവരായ ബ്രഹ്മാദിമദവന്മാര് സഹിച്ചുകൂടാ 
ത്ത കോപത്തോടുകൂടിയ (നൃസ്സിംഹരൂ പിയായു ഭഗവായനെറ സന്നിധിയി മല്യ അടുക്കു 

ന്നതിനു ശക്തരായി ഭവധിച്ചില്ല. 

] : 4 ൭1൫) സാക്ഷാ്ല പ്രേഷിതാദെവൈര്ദുഷൂപാതം മഹദത്ഭൂതം 

അദ്ദഷ്ടാശ്രുത പു വൃത്വാത്സാനോപേയായ ശക്കിതാ. 

ദേഖന്മാരാല് സാക്ഷാല് ലകഷ്്ിഭ ൧വതിയും പഠത്തയയ്ക് പ്പെട്ട. പ 

കേട്ടും അ.ിവില്ലാത്തതുനികിത്താ, മഫത്തായി അത്ഭൂമമായിരയ്ക്കുന്ന ഞു നരസിംഫമൂ 

ത്തിയെ കണ്ടിട്ട് ലകട്ടിഭഥവയിയുടം ശങ്കീതയ യി അടുത്തില്ല. 

വ്ര ലാദം പ്രേഷയാമാസ ബ്ൃഹ്മാവസ്ഥീതമന്തികേ 

താതപ്രശമയോപേഹി സ്വപിര്രേ കപിതംപ്രഭം. ൩ 
അല്പമയാ വത്ധ് പ്രഹ ദ! പിതാവുനിമിത്തം കോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഈശ്വര 

൭൯൨ സമിപത്തിങ്കള് ഖെല്ലക പു ശമിപ്പിയ്്ുക. എന്നിങ്ങിനെ പറത്തു: ബ്ര 
വമാവു തതന്റ അടുക്കൽ നില്ലന്ന പ്രഹ കാദനൈെ അ ലു. 

തഥേതിശനകൈരാജന്മഹാഭാഗവതോഃകഃ 

ഉപേതൃഭുവികായേന നാമ വിഡ്യൃതാഞ്ജലി$. തര് 
യ 

മഹാഭക്തനും ബാലനുമായ പ്രഹ ളാദനാകാട്ട അപ്രകാരംതന്നെ എന്നു പഠ 
ഞ്ഞു" അടുക്കല് മെന്നു കൈ കൂപ്പി ശിരസ്സില്വെച്ചു സാഷ്ടാം: മായി ദ്രമീയില്ു വിണ 

നമന്തൂരിച്ചു. 

സ്വപാദമൂലേപതിതം തമകം 

വിലോക്യദേവഃകൃപയാപരിപ് ലു 
യു 

ഉത്ഥാപ്ൃതച്ഛിര്ഷ്ണു )ദധാല്കരാംബുജം 

കാലാഹിവിത്രസ്ധിയാംകൃതാഭയം. ൫ 

അപ്പം ഭഗവാന് തര്ന്റ പാദമൃലത്തിങ്കല് നമസ്മൂരിച്ചുകിടക്കുന്ന ബാലനെ 
നോക്കി നിറഞ്ഞ കാരുണ്യത്തോടുകൂടിയവനായി അവനെ എഴുനേല്ലിച്ച് റും 

യുടി 
ത്തില് വിന്നു ഭയപ്പെട്ട ജനങ്ങമംക്ട അഭയ (ശരണ) പ്രദമായ തന്െറ കരപത്മത്തെ ആ 

വനെ ശിരസ്സില് വെച്ചനുഗ്രഹിച്ച. . 

സതത കരസ്സുശധുതാഖിലാശുഭ. 

ര് സ്തപദൃഭിവ്യ തപരാത്മദശനഃ 
൦ 

ക് 

തത പാദപത്മം ഹ്ൃദിവിര്പൃതോദധൌ 
ഹൃഷ്യത്ത൯$ ക്ലിനാഹൃദശ്രൂുലോചനഃ, നു 



൧൯ സൂവരത്നഗമാല 

2 
$ ഴ് നി അപ്പോഠം പ്രഹ ളാദന്, ഭഗവൽ കരസ്പര്ശംനിമിത്തം തൊ സകല അധഗ്ലുദങ്ങ 

) ലം ഗന ളും നഗിച്ചവനായി തല്ക്ഷണം എററവും വ്ര ഭാശിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന പരമാത്മജത്താനത്തോ 
ടു ൩ഖരത്താടും രോമാഞ്ചഃത്താടും അപിഞ്ഞ മന: സ്പാടം ആനന്ദബാഷ്ക്ുത്തോടും കുടിയ 
വിവനായി ൫8൧൨൫൯ പാദാരവിന്ദന്തെ ഹൃദയത്തില് ധ റിച്ചു (ധ്യാനി വു.) 

ര്ര൭ സ്പ്ഷി ദ്ര രിമേകാഗ്രമയസാ സുസമാഹിത3 
ി 

_ പ്രേമഥദട ഗദയാവാച്ചാ രന്്ൃസൂഹ്ൃ ഭയേക്ഷണര്, ൭ 

പ്രഹ ഒഓാദന് ഏകാ ഗമനസ്സകണ്ട സമാധിയില് ഉറച്ചുവന:യി ഫ്ലദയത്തേയും 

നേത്രജങഃളയും 8ഥവദരതൂപത്ത്ങകകള് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു സഭന്താഷആാല് ഗദ് ഗദാക്ഷര 
വാക്കു കാട കാണ്ടു സ്മൂതിച്വ, 

പ്രഹ് ലാദ ഉവാച. 

ബ്ഹ്മാദയസ്സുരഗണാ മുനയോഥസി ദ്ധ9 

സ്വത്വൈകതാനമതയോ വചസാം പ്രവാഹഫഹൈ? 

നാരാധിതും പുരു ണൈ രധുനാപിപിപ്ര 8 
പയ ൭ 

കിം തോഷ് ടൂമ്ഹതിസമേ ഹരിരു ഗ ജാതേ$. ൮ 

സമ്വത്തിങ്കല് തന്നെ ലയിച്ചുവായ ബ്രഹ്മാദി £ദ൨ഗണങ്ങളും മുനികളും ജ്ഞാ 

നികളു.ം ബഹൃഗണയുക്തങ്ങളായ അനേക വാക്കുകള 2ല് പോലും യാതൊരു നരസിംഹമൃ 

ത്തിയെ ആരാധിപ്പാൻ രക്തന്മാരായി ഭചിച്ചിക്ഛം ആ മൂത്തി അസുരവംശത്തില് ജനി 

ചുവനായ എനിക്കു എങ്ങിനെ പ്ര പാദിയ്ക്കൂട. 

മന്മയേധനാഭിജന തൂപതപഃശ്രുതെൌജജ. 
സ്പേജ3പ്രഭാവബലപെദരുഷബുദ്ധിയോഗാര് 
നാരാധധനായഹിഭവത്തി പരസുപുംസോ 
ഭ ജ്യോതുതോഷഭഗവാ൯ ഗജയ്യഥ പായം ന് 

ധനം, സമകുലത്ചില് ജനനം, സൌന്ദയ്യും, പപ്സും പാണ്ഡിമ്മംയ ഇന്ദ്രിയശ 
ം സ്സ്, പ്രതാപം, ബലം, ൭ൃത്ധാഹം, ബുയി, അഷ്ടാംഗമയാഗം, ഇവയാല് ഒഗ 

6 [1 റാ ി ് 

വരിപ്രിയി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭഥവല്പ്രിധിയ്ക്കു കാണം ഭക്തിയന്ന, ഭക്തിയാല്തന്നെ 

യാണു് ഗയേന്ദ്രനില് പ്ര സാഭിച്ചതു. 

വിപ്രാദ്ധിഷ പ ഗണജയുതാദരവിദ്ദനാഭ.- 

പാദാരധവിന്ദവിമുഖാച്ഛുപപചം വര് ഷ്യം, 

മയ്യയേതദ പ്രിതമഃ നാവചയേഹിതാത്ഥ 
ലം ! 

പ്രാണം പുനാതി സകുലം വത ദതിമാന3 ഥാ 

മു്പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട ഗണങ്ങ 2ളാടുകൂ വനായി ഒന്ന:ലും ഭഗവല് പാദാധയി 

നൂ ഭക്തിയില്ലാമ്ത ബ്രഹ്മണനേക്കാഠം ഭക്തിയോ$കുട്യ ചണ്ഡാവന് ത്രേഷ്ഠനാകുന്നും 

അവര് കുലർത്തയുഠ ശ്ശൂദഭമാക്ടുന്നു. ഗവ.ഷ്യനധയ ബ്രധ്മണറനാകടട്ട തന്നെക്ുടി തൂ 

മാക്കി ലെയ്യുന്നില്ല, 



ശ്രീമല് പ്രഹ് മാദസൃതിപ്യാരംദ8 ൧൯൧ 

നൈവാത്മന3പ്രഭരയം നിജലാഭ ചര് ന്റ 

മാനം ജനാദവിദുഷഃ കരുണോവ്വണിതേ 

യദ്യല്ജനോ) ഭഗവതേ വിദധിതമാനം 

തച്ചാത്മനേ പ്രതിമുഖസ്യയഥാമുഖ ശ്രീഃ. ൧൧ 
ി ഥ് 

ഞന പരി പുണ്ണുനായ ഈശവരന് അവ്യനിയനിന്നു പൃയായ ആഗ്രഫി ഒന്നി 

പ്ലം എന്നാൽ കാരുണ്യത്താല് പൃയദയ സ്വീകര മരന്നുമുണ്ടം ജഈങ്ങാം ഭഗവാനു ഏ 

തേരു പൃജയെ ചെയ്യുന്നു3വാ അമാപിധശെറ ഫപങ്ങാം, മുഖാചങ്കാ ങ്ങാ പ്രയി മുഖ 

ത്തി കല് ശോഭിയ്ക്കന്ന തുപോലെ തനിയ്കുതന്നെ അനുഭധമായി മി മുന്നു. 

തസ്മാദഹംവിശഥതയീ ട്വ ഈശ്വരസ്ധു 
സവ്യാത്മനാമഹി ററണാമി യഥാമനിഷം 

നിചോജയാശുണലിസഗ്ഗുമനുപ്രവിഷ്ട 
ഏയേതയേനഹി പൃമാനനുവന്സ്റി തേന. ൧൨. 

ഭഗ വന്മാഹവത്മ്യ്ളേ ഉ വൃരിയ്ക്ുന്നു വെങ്കില് സസാരിയ യിഴിയ്ക്കുന്ന വനും 

മുക്തനായ! ഭവിയ്ക്കുന്നു. അധിനാല് ഞാന് നിചനയായിരുന്നാലും ഈ ശ്വനമാഥോത്മ്യ 

ത്തേ എനൊബ്ുദ്ധിയ്ക്ു തക്കവന്സും ശത്മക്ൃരാതെകിത്തനം ലെയ്മുന്നു. 

സ്പേഹൃമിവിധികരാ പരവസത്വധാക്ലോ 

ബൂഹ്മാദയോ വയ്മിവേശ! നചോദധിജുന്ത3 

ക്ഷേമായ ഭൂതയ ഉതാത്മ സുഖായചാസ്യ 
വിക്രിഡിതം ഭഗവതോ രുചിരാവതാരൈ$, ൧൩. 

അല്പ മയാ ഇഭശനായുദ്ളാദവം ബുഹ്മാദി ദേവന്മാര് സമ്വമൃത്തിയായ വിഷ്യി 
അവടിയുടെ ല്വെനകമള. ഭയര്ത്തോടുകുടി അനുസംയ്ക്കന്ന വരാകുന്നു. അസുരന്മാരായ 
ഞങ്ങറം അപ്പകാഠമല്ല; നിന്തിരുവടിയുടട മ്യാരിമനേഹരാവതാരങ്ങറം € കാണ്ടു 
ള്ള ക്രീഥ ലോകരക്ഷമത്തിന്നായിക്മൊണ്ടാകുന്നു. ഭയത്തി ായിക മോണ്ടലു, (അതിനാ 
ല് 4കാപയഞ്ഞ ശമ പ്പിയ്യണമെന്നു സാരം 

തല്ലു സുരശ്ചഹത സ്യപയാട്ട 

മോദേതസാധുരപി വ്ൃ തികസവ്പയഹത്യാ 
| 

ലോകാശ്ചനിരവൃതിമിതാഃ പ്രതിയാന്തീസലേ 
ത്രപം ൮സിംഹ! വിഭയായ ജനാ സ്തരന്തീ. ൧൪ 

[1 സ്ത ി അതി നാല് അല്പഃയാ നരസ'ഹേമൃഃത്ത! കോപത്തെ ഉപേക്ഷി ണം 
പ്വ൭ 

ഇപ്പം അസുരന് (ഹി ണൃകശിപ്പ) അങ്ങയാല് വധി ൧൭ പ്പെട്ട. (യന'യും ശകരേോോധം ൫) 
൨) ്. . ശമിലൈ: ൭ഠ1 ദ്ചാക ന്തേ: ന നില ല് സായം) ചോഭം സ൪ന്താഷിയ്ഡുുകയും പെയ്യു. തേരം, സ്റ്റ്) മുമമാ 

യ ഭഷ്ടജിയികളെ കൊല്ലന്നയി നാല് ക്ര 1 സജജവങ്ങാം സമ താഷിയ. ആ ഈ മഹാ ട് 
ലി ളി ി നെ കൊന്നതിനാല് ത്ര൭ ൽ ഷ്ട ര എത്രയെന്നുസ്സഷ്ടം) ലോകങ്ങാം സ്ൃഖികളായിട്ടു' വിന്മിരുവ 

ടിയുടെ കോപശപനര്ത്തേ പ്രാത്ഥിക്കുകയും ഭയയിവൃത്തിക്കായി രൂ പത്തേ സ്തരിക്കുകര 
ഷ്യം ന; 



൧൯൨. സുവരത്നമാല 

നാഹം ബിഭേമയജിത! തേതിഭയാനുകാസ്യ- 
ജിഹ്വാക്കനേത്ര | ത ഭൂകടിരഭസോഗ്രദം ്0ാല് 
ആ ജ$ക്ഷത ത ശു 0. ത്തസ്ര കേസര ശങ്കുകണ്ണാ 
ന്നിഫ്രാദഭീതദിഗിഭാദരിഭിനനഖാഗ്രാല്. ൧൪൫ 
രസ്മോസ്തൃഹം കൃപണവത്സല! റുസ്റഹോഗ്- 
സംസാരച കൃരകദനാല് ഗ്രസതാം പ്രണ്ടിത$ 
ബഭയ സ്വകമ്മഭിരുശത്തമ!തേംഘ്വി മൂലം 
പ്രിതോപവശ്ശുമരണം ഹ്വയസേകദാനു. ൧൬ 

അല്പദയാ അജിതനായുരള്ളാരവ ! നിന്തി മവടിയുടെ അധിഭയദ്രങ്ങളായ മു വം, നാവ, ആദിത്യസദ്ദശങ്ങളായ കണ്ണുകര്ം, പുരികക്കൊടികളു.ടെ വളഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള 
സഞ്ചാരം, ഉഗ്രകളായ ദാഫ്ലൃകരം, കുടല്മാല, ഭക്തം പി ണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ രാമങ്ങമം ഉ. യന്നും സു.ദിച്ചതു മായ ചെവികാം, ഈകരളാടും അട്ടഹാസശ സ്ലുത്താല് ഭയപ്ചെട്ടി യ്ക്ക 
ന്ന ദിഗ്ഗജങ്ങളോടും ശത്രു, ദ ളൈ പിളക്രന നഖാഗ്രങ്ങാളാടും ക്ടടിയ ഈ രൂ പത്തിങ്ക 
ല് നിന്നു ഞാന് ദയപ്ചെടുന്നില്ല (2ലാകഭയശാ ത്തിയ്ക്കു ഈ രൂപത്തെ ഒതുക്കനമെന്നു സാരം) അലച്ലര്യ ദീനവ സലാ! ഞാനകരട്ട സഹിച്ചുകൂ ടാത്തതും ഭയങ്കരവുമായ സംസാ 
രപക്രദുഃഖംനിമിത്തം ഏററം ഭയപ്പെടുകയും സ്വദമധ്മത്ങദഘകൊണ്ടു' ബദ്ധനാകുകയും 
ചെയ്യുന്നു. അല്ലര്യാ ഭക്തവത്സല! അതിനാല് നിന്ത്രി മവടി പ്രീയനായി മോക്ഷശര 
ണമായ അവിടരത്ത പാദമൃലത്തിക ലക്ക് എപ്പാഴാകുന്നു എന്നെ വിളിക്കുന്നതു”. 

യസ്ത്രാല് പ്രിയാപ്രിയവിയോഗസയോഗ ജമ. 
ശോകാശ്മീനാ സകലയോദനിഷ്ടദഹ്യമാനഃ 
ദു$ഖൌഷധം തദപീ ദ3ഖമതഭ്ധിയാഹം 
ഭൂമന് ഭൂമാമി വദമേ തവ ദാസ്യയോഗം. ൧൭ 

യാതൊന്നു :ഹതു വായിട്ടു ഞാന്ജഷ്ഠാനിഷ്ടങ്ങളുടെ വിഴയാഗസുയോഗങ്ങാംകൊ 
ണ്ടണ്ട:യിരിയ്ക്കുന്ന ശോകാഗ്നി :യാടുകൂടി സകല യോനിലളിക ദഹിയ്കപ്പെടുന്നവായി 
ഭവിയ്ക്കുന്നു ദുഃച്വയിവൃത്തിക്കായി ചെയ്യൂന്ന വയും മുഃഖങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പകാ മാ 
ണെങ്കിലും ദേഹാദ്യഭിമാനം കൊണ്ടു മോഹിയ്ക്കുകയും പെയ്യുന്നു. അതിനാല് നിന്തതധടി 
യുടെ ഭാസ്വമാകുന്ന സംസാരനിവൃത്തിമാശ്ശുത്തെ എ നിക്കായിക്കൊണ്ടുപ മദശിയ്ക്കു അമമ 

സോഹംപ്രിയസയസുഹൃദഃപരദേവഖതായാ 
ലിലാകഥാ പ്രവ ൮ൃസിംഹ! വിരിഞ്ചഗിതാഃ 
അഞ്ച ഡ്ലിത൪മൃനുഗൃണന് ഗുണവിപ്പമുകരോ 
ദു ഗ്ാണിതേ പദയുഗാലയഹംസസംഗ. ൧൮ 

(ദാസ്വ ദയാഗം കൊണ്ടു പ്രവത്ത് ച്ചാലും അതിനു വിംഘ്ലങ്ങളായിഴിയ്ക്കുന്ന മുമ്പാ 
,്ഞ നാനാ ൭3ഖങ്ങളുടെ പരിഹാരം എങ്ങ മന ദചിക്കുമെങ്കില് പറയുന്നു.) നിന്തിമ 
വടിയുടട ദാസനായി ടിച്ചു ഇഷ്ടനായും ഉപകാരകനായും സവപ്ൃജ്യനായുമിഴിക്കു 
ന്ന നിന്തിരുപടിയുടെ ബ്രഹ്മകിത്ത ;തങ്ങളായ ലിലാകഥക ളേ, അവിടത്തെ പപാദദ ക്ത സ 



ശ്രീമല് പ്രഹ ളാദസ്മൃതിപ്രാരം8$ ൧൯൩ 

മ്മാരോടകൂടിയുള്ള സാസക്സുമാകുന്ന സഹായര്ത്തോടം, രാഗ/ദികളെ ൭ പക്ഷിധും എട 

വിടാതെ കിത്തനംചെയ്യു കൊണ്ട വിഘ്യങ്ങളായ ഒദഖങ്ങളെ. ഞാന് തരണം പയ്യനു. 

(വകവക്കുന്നില്ലെന്നു സാരം.) 

ബാലസ്യയേഹശരണം പിതരൌഡൃസിംഹ! 

നാത്തസുചാഗദമുദന തി മജ്ജതോനൌ$ 
റി [। 

തഘഏസ്വൃതത പ്രതിലിധിയ്യ ഇഹാഞ്ജസേഷ്ട.- 

സ്യാവദ്ധിഭോ!തനുഭൂതാത്വേദുപേക്ഷിതാ
നാം. ൧൯ 

(ദുഭഃഖതപ്യനായവന്നു ദുദഖനിവു സ്യപായം ലോകപ്രസിദ്ധംതഴന്നെ. എന്നാല് € 

ഗവദനുഗ്രഹമില്ലെങ്ക"ല് അതും നിഷ് ഫല-തന്നെ എന്നു പറയുന്നു.) അല്ലയോ നരസിം 

ഹമൃര്ത്തേ! മാതാപിത്ാക്കളാല് രക്ഷിയ്ക് പ്പെടുന്ന ബാലന് ഒ8ഖിയ്ക്കുന്നു. അതിനാല് ബാ 

ലഐറ രകഷിതാക്കരം അവരല്ല ഒരഷധം സേവിയ്ത്കുന്ന രോഗി മരിയ്ക്കുന്നു. അതിനാല് 

ഓഷധാകൊണ്ട രോഗശമന ച മണ്ടാകുന്നില്ല. കപ്പല് മുങ്ങിയം ആം മരിയ്ക്്കുന്നു. മുങ്ങു 

ന്നവന്ന് സമുദ്രത്തില് കപ്പലും രക്ഷയല്ല ദു8ഖിതനു പ്രുമിപിധി ലോക പ്രസിദ്ധമെങ്കി 

ലും നിന്തിരുവടിയാല് ഉദ പക്ഷിക്കുപ്പെട്ടവര് അനസ്പയശ ൦ണന്മാ തന്നെ. അത് നാല് 

എല്ലാഠറിന്നും അവിടത്തെ കാരുണ്യം യമന്നെ ആശ്രയമായി ഭവിയ്ക്കുന്നു. 

യസ്തരീന്യതോയദഥിയേന ച യസ്ൃയസ്ത്ാ 

ദ്യുസ്ലൈയഥായരതയസ്മപപരര് പരോവാ 

ഭാവഃകരോതിവികരോതി പൃഥക്്പഭാവ3 

സഞ്ചോദിത സ ദഖിലം ഭവതര്സ്വത്രപം: ൨ഠ 

(ലോകത്തില് ര്പച്ചറെ ഹില ഭക്ഷകന്മ്ാരെ കാണന്നതും അതാതു രൂപങ്ങളായി ഭര 

വിച്ച നിന്തിരുവചടിതന്നെ എന്മ ഈ ശ്ലോ കത്താല് പറയപ്പെടുന്നു.) 

യാഛൊന്നിങ്കമടവല്പയെന്നു ഹേതു ായിട്ട യായൊരുകാലത്തിങ്കല് യാതൊ 

ന്നു കാണ്ടു യാഒ താന്നിങ്കല് നിന്നു യാതൊന്നിന്നു വണ്ടി അപരമായ പിത്രാദ്യായാപ 

രമായ ബ്ൃഹ്മാ ിയധയൊ ഇഠിച്യ്യന്ന സ്ധാഡഥ്കസ്വഭാപിയായയാതൊയ കത്താവുയാ 

തരൊരു കാരണതഞോല് സൃഞ്ചാദിത നായിട്ടു യാവൊരു കമ്മത്തിനെ യാതൊരുപ്രകാരം 

ചെയ്യുന്നു വാ വൃത്യാസപ്പെടു ആന്നു ദവാ അകയല്ലാം ഡിന്തി തവടിയു ടെസ്വരൂ . തന്നെ. 

(യസ്ത്രീന് എന്ന അധികാ: യയ എന്ന ന മിത്തം യഫ്ഥി എന്ന കുാലംയേന എന്ന ക 

രണം യന സഞ്ചാഭിയഃ എന്ന ദഹതുകത്താവു യസ്യ എന്ന സംബന്ധി യസ്ാല് എ 

ന്ന അപപാദാനം യെസ്യ ന്ന സന്പ്യദാനം യല് എന്ന കമ്മം യഃ എന്ന ന്് വു ഇ 

ങ്ങ് നെ ഏഴു വിഭക്തിക ളെ കാണിച്ചു_യഥാഎന്ന ക്രിയാവിഭശഷണം കാരായി എന്ന 
ഉല്ലാദനക്രി ധാ വിക3നായി എന്ന വികാ രൂ പക്രിയ യസ്യ എന്നതു എല്ലാ കാരകത്ത 

ള.'ലും ഷോജിച്ചിക്കാം ഇങ്ങിനെ ശബ്ദത്താല് പഠയ ടപ്പ്ടാവുന്ന അത്ഥങ്ങം മുഴുവനും 

ഈ ദ്ലേ്രോകത്താല് പറയപ്പെട്ട.) 

മായാമനഃ സൃജതി കമ്മമയബലീിയ! 

കാലേയചോദിത ൧ ണാനുമതേനപുംസഃ 
29 2 



൧൯൪൯ സൂവരത്നമാല 

ഛന്ദോമയം യദജയാവ്റ്ിതഷോഡശാരം 
സംസാരചക്രമജ! കോതിതരേത്ത്വദന ))8. ൨൧ 

(വിള്ത്ുവിനെ ഒഴിച്ച മറവ രക്ഷി തായില്ലെന്നും ത വിജ്തൂവിന്ന സംസാരമി 
ല്ലെന്നും ശരണാഗതനായ തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രാത്ഥി ച്ചുകൊണ്ട പറയുന്നു) 

നിന്തിരുവടിയുടെ അ: രഭൂതനായ പുരുഷ കടാക്ഷരൂപമായ അനുഗ്രഹം 
കൊണ്ടു കാവത്താല് വൈഷമ്യപ്പെടു ഗുണങ്ങമളാടുകൂ ടിയ മായയാകട്ടെ കമ്മശക്തിയോ 
ടടകൂടിയതും സ്വാധീനപ്പെടുത്താന് പ്രയാസമുള്ളതും രവദദാക്തുകമ്മപ്രധാനമായതും ജീ 
വന്ൊ അവിദ്യയാല് സമച്പ്യിക്കപ്പെട്ട പഴിനാമ് അംശങ്ങളോടുകൂടിയതും (അഞ്ച് 
പ്രാണവൃത്തികം പതി൭ാന്നു ജന്ദ്രിയങ്ങഠം ഇങ്ങിനെ പയിനാച് അംശങ്ങഠം) ആയ 
മന$ പ്രധാനമായ ലിംഗദദഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംസാരചക്രത്തിക ഭൂമി 
ചലി റിയ്ക്കുന്ന മനസ്സിനെ നിന്തിരുവടിയെ സേവിയ്യ്യാത്തചന് എങ്ങിനെ ജയിയ്ക്കും . 

സത്വംഫി നിത്യവിജിതാ മ്മ ചുണഃസ്വധാല്ലാ 
6 

കാലോവശിക്ടതവിസ്തജ്യവിസഗ്ഗശ ം 
ചക്രേവിസൃഷ്ടമജയേശ്വരഷോഡശാരെ 
നിഷി ധ്ൃമാനമുപകഷവിഭോ! പ്രസന്നം. ൨൨ 

(സംസാരിയായ ജിധഃനക്കാഠം തനിക്കെന്താണ് വിദശഷമെന്ന) 

യാതൊന്ന് ഹേതുവറയിട്ട് നിന്ത്രിരുവടി ജ്ഞാനശക്തികൊണ്ടെല്ലായ്യ്യോഴചം ബദു 
ദ്ധിഗുണങ്ങളേയും കായ്യുങ്ങളുഭടയും സാധനങ്ങളു.ഭടയും ശക്തികളേയും ജയിച്ചുവനും 
മായാർപ്രരകനുമാകുന്നു. ജിചനാകട്ടെ ഇതിന്നു വിപടീതമാകുന്നു. അഴിനാല് മുന്ചഠ 
ഞ്ഞ പയിനഠ് അംശങ്ങളോടുകൂടിയ സസോരചക്രത്തിങ്കല് അ വില്യയാല് സമപ്പ്ിക്ക 
പ്പെട്ടവനായുട കരിമ്പിന് ൭ടിദപോലെ ഏററവും മദിയ്ക്,പ്പെട്ടവനുമായ എന്നെ അവിട 

ത്തെ സമിപത്ത ല് ഫുിത്തിയ്ക്ക നമ! 

ദൃഷ്ടാമയാദീവിവിഭോഖിലധിഷ്ക്ു പാനാ_ 
മായു$ ശരീയോവിഭവജ മു തിയാന്ജനോയം 
യേസ്തല്പിതുഭകുപിതഹാസവിജ്യംഭിത ഭ്ര 
വിസ് ഫൂര്ജ്ജിതേനലുലിതാസതുതേനിര സ8. ൨൩ 

(സംസാരത്തില് ഭഷപ്പെടുവാനുമ്മ കാരണം മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങളില് പറയപ്പെടുന്നു) 

സ്വ.ശ്ശുത്തിലിരിക്കുന്ന ലോക പാലന്മാരുടെ ഒരുയുസ്സ്, സവ്പത്തുകഠം, വിഭവം, 

അഭ്യദയം ഇതുകാം, അല്ലയോ വ ഭൂപായുര്ലാദവ! എന്നാല് കാണപ്പെട്ട. അവ എ 
തയ്യ നിഡ്റ്രാരങ്ങംതന്നെ. യാതൊന്നുകളെ ജനങ്ങ ഇഛ്ക്കുന്നു ഞയാതൊന്നു എ 
൭൯റ പിതാവിഒരെറ കോ൨.ഹാസവിക്ടത്( കൃഭംഗമാ ത്രം കൊണ്ടു (ദ്വേഷ്യഅ ല് ഉണ്ട 

യ പുഞ്ചിരിയാ൯ വളച്ചു വെട്ടിക്കുന്ന പുരികങ്ങളുടെ ചലനം) നശ്ക്കപ്പെട്ടു. ഞഎ 
൭൯റ പിതാധാകട്ടെ നിന്തിരുവടിയാല് വധിയ്ക്ുപ്പെടുകയും ചെയ്യു. 

തസ്താദമൂ സൃനുഭൂതാമഹമാശിഷോണ്ഞ 

ആയുഃ ശ്രിയംവിഭവമൈന്നിയമാവിരിഞ്ചാല് 



ശ്രിമല് പ്രഹ ളാദസ്ൃതിപ്രാരംഭ8 ൧൯൭ 

നേച്ല്യാമിതേവിലുളിതാനുരുവിക്രമേണ 

കാലാത്മരോപഠയമാം നിജഭൂതയപാശ്വം. ൨൪ 

അതി നാല് സുഖങ്ങളുടെ പരിമാണാപസ്ഥയെ അറിയുന്ന ഞാന് ഇന്ദ്രിയദഭോഗ്യ 

മായ ബ്രഹ്മദഭോഗത്തിയെ ബഗ്രഹിഷ്ക്ുന്നില്ല കാലരൂപിയായ നിന്തിത വടിയുടെ ധേ 

൭ 3വറെ വരുന്ന ശക്ത്കൊണ്ട നാശകാരനങ്ങളായ മഞ നിമാദികദളയും ആഗ്രഹി 

ഡ്യന്ന്ല്ല. ഭക്തിയെ മാത്രം ഞഗ്രഫിയ്കയന്നു. അങ്ങയുടെ ഭൂയ്യവഗ്ശത്തിൽ എരന്നയും 

ചേക്കണമേ: 

കുത്രാശിഷരശ്രുതിസുഖാമൃഗതുഷ്ണ്ീതപാഃ 
ക്വേ ദംകളേ ബരമശേഷരുജാംവിരോഹ$ 

നിമ്യിദ്ൃയതേയതു ജുഥോയദപിതിലിദ്വാന് 

കാമാനലംമധുലലധൈദശമയന് ദുരാപൈ&. ൨൫ 

(വിഷയങ്ങ ചത്തകാനകാലത്മിങ്കലും സഖര്യാഗ്യങ്ങളാകുന്നല്ല.) 

കേരംവിയ്ക്കമാത്രം സുഖകങ്ങലായും ഞമലോചിക്കുഃസ്പാം മിഥ്യാഭൂതങ്ങളായു 

മിരിയ്ക്കുന്ന വ ഷയങ്ങാം എവിട? സവ്യദരാഗങ്ങളു.യും വി ഭചിയായ ശരിരം ഏ 

വിട? എന്നിപ്പകാ൦ം ജനങ്ങ, ഹാദകളെ അറിയുന്നു ണ്ട ലും ആഗ്രഹമാകുന്ന 

അഗനനയെ അചര്൪ ടൂസ്സാഭ്യ്യങ്ങളു. മധുതുല,ങ്ങളുമായി ഴിക്കുന്ന അല്ലസുഖങ്ങ കേ കൊണ്ടു 

ശമിപ്പിപ്പാന് യത്തിച്ചിരിക്കയാല് അവക്ക് കെ ചരാഗ്യത്തി നി ടയാകുന്നതുമില്ല. 

ക്വാഹംരജഃപ്രഭവഇയശതമോധികേസ്തി൯ 

ഭാതഡ്സൂരേതരകുലേക്ചതവാനുകമ്പാ 

നബ്ബഹ്മണോനതുഭവസ്യനപലൈര യാ 

ഴ് ല് യന്ധേപ്റ്റിതശ്്ലീരസീിപത്മകരപ്രസാദഃ. ൨൬ 

(്രനിഷ്ക്കു വെധാഗ്യം ഉ.ണ്ടായതും ഭഗവല്കാരുണ്യം കൊണ്ടഴന്നെ എന്നു ) 

ത3മാഗുണാധികമായിരിയ്ക്കുന്ന അസുര വംശത്തില് രജേഗുണപ്രഭവനായിരി 

യ്്ന്ന ഞാനെധിടെ നിന്ത്രുവടിയുടെ കാരുണ്യം എവിടെ. ത് സ 

ന്താപഹരവും പ്രസാദരൂപവുമായിരിക്കുന്ന കൈയാതൊരു കാരുണ്മൃത്താല് എന്െറ 

ശ രസ്സ്ീല് വെയ്യംപ്പെട്ടു. ഇപ്പകാരമുള്ള അനുഗ്രഹം പുത്രനായ ബ്രഹ്മാധിന്നോ ത്ത 

ത്മാവായ ശിവനോ ഭായുയായ ശ്രീദദവ ഷ്ക്ക്രോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

നൈഷാപരാവരമതിഭവതോനനുസ്യാ_ 

ജളുന്തോയ്യൂഥാത്മ സുഹൃദോജഗതസൂഥാപി 

സംസേവയാസുരതരോരിവത്േപ്രസാദഃ 

സേവാനുത്രപമുദയോനപരാപരത്വം. ൨൭ 

പ്രാകൃതനാ യവന്നു ഉത്തമാധമണുദ്ധി ഭവിയ്ക്കുന്നു. ലോകാത്മാവും ലോകബന്ധു 

വുമായ യിന്തിരുവടിയ്ക്ക്ക് * ബുഹ്മാദികം, ഉത്തമന്മാ൯, അസുരകലജാതന്മാരായവര് നീ 
70 വ 

ചന്മാ൪” എന്നിങ്ങിനെ വലിപ്പുചെവചപ്പുമായ ബുദ്ധി ഒവിയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാല് എനിയ്ക്കു 



൧൯൬ സ്വര ത്നമാലാ 

ണ്ടായ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരിലും എന്തുകൊണ്ടു ഭവിയ്ക്കുന്നില്ല പങ്കില്, സേവിയ്ക്കുന്നവ 
രില് അഞ്ങു പ്രസാദ യ്ക, സേവാവിഷയമായ ധമ്മാദിപതഷ്വത്ഥവും ലഭിക്കുന്നു. ഇ 
തിനാല് നിന്തിരുവട് യ്ക്കു കെഖഷേമ്മയ മില്ലാ. കല്പകവൃുക്ഷത്തെ  സവിയ്യയന്നവക്കമാത്രം 
ആഗ്രഹഫലത്തെ കൊടുക്കുന്ന തു കൊണ്ടു കല്പക വൃക്ഷം വൈഷച്ധ്യമുള്ളതല്ലാ, ഇഉതുപോ 
ലെ നന്തിരുവടിക്കും വൈഷകമ്മൃമില്ലാ. പഠാപരത്വം (ധലിപ്പുചെരച്പുട) കാരനെവുമല്ലം 

ഏവംജനം നിപതിതം പ്രഭവാഹികൂപേ 
കാമാഭികാമമനുയഃ പ്രപതന്പ്രസംഗാല് 
കൃത്വാത്മസാ സൂുരര്ഷിണാ ഭഗവന് ഗൃഹിതഃ 
സോഹംകഥംനുവിസ്കജേ തവഭൂത .)സേവാം. ൨൮ 

൨ 

നിന്തിരുവടി യാതൊരു പ്രകാരം എന്നെ അനുഗ്രഹി വോ, ഇപ്രകാഠം തന്നെ 
ശ്രീനാരദമുനിയും, സംസാരമാകുന്ന സപ്പുകൂപത്തില് കാമങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ച് വീണു 
കൊണ്ടിരിയ്ക്കകുന്ന ജനങ്ങ ളോടു സാസര്ഗ്യഅാല് പിന്നാലെ വിഴുന്നവനായ എന്നെ 
സ്വന്തം ആളായി, സ്വി കരിച്ചനു ഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഞാൻ നിന്തിരുവടിയുടെ 
ഭൂത്യസേവയെ എച്പകാരട ഉരപക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ശ്രീനാരദമുനിയുളെ യ; നുഗ്രഹം ഹേജവാ 
യിട്ടു നിന്തിരുവടി എന്നില് ഏററവം അവധഗ്രഹി ച്ചു. ജതുയണ്നെ വലിയ അനുഗ്രഹം, 
൭൫8൭ന്െറ പ്രാണരക്ഷയെ ചെയ്യതു അനുഗ്രഹമായി വിചാരില്പാ നില്ല. 

മല്പ്രാണരക്ഷണമയന്ത! പിതുവധം്ച 
മന്മേസ്വഭൂതുജുഷിപാക്യമൃതംവിധാതും 
ഖഡ് ഗംപ്രഗൃഹ്ൃൃയദവോചദസദ്ധിധിത്സ 
സൃവാമിശ്വരോമദപരോവതുകംഹരാമി. ൨൯ 

അല്ലയോ തആനന്ത! എഖെറ പ്രാണരക്ഷയും പിതാവിച്ച വധവും നിന്തിരുധ 
ട്ടിയുടെ ഭൂത്യനായിഭിയ്ക്കുന്ന ട്ടേഷിയുടെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കുവാന് വേണ്ടിയാണെന്നു 
ഞ്ഞാന് വിചാരിയ്ക്കുന്നും അല്ലാതെ എഡെറ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 
അയ്ൃയക്തമായ കായ്യുമ്തെ ചെയ്തതാ൯ ഉ.ഡാഹിച്ചു ഖഡ ഗത്തെ എടുത്തു, “ഞാനല്ലാതെ 
വേഠെ ജശ്വരനുണ്ടെങ്കില് നിന്ന രക്ഷിയ്ത്കട്ട, ഞാനിതാ നിറ തലയറക്കുന്നു?' എ 
ന്നൂ (ഹിരണ്യകശിപു) പറഞ്ഞു. 

എക വ്പമേവടഗഭേതഭമുഷ്യയത്ത്വ 

മാഭൃന്തയോ$ കിത ഭ്ഥൃതശ്ച 
സ ഘ്്രാഗുണവൃതികരം നിജമായയേദം 
നാധോേവതൈരവസിതയ്മദനുപ്രവിഷ്ട. ൩ഠ 

റ ജപ്രകാരം എന്നെ രക്ഷിച്ചതും പിതാവിനെ വധിച്ചതും നിന്തിരുവടിയുടെ 
സ്വാഭാവികമല്ല. മായാഗനെംനിമിത്തമാണു് . സവ്യാത്മകനായ നിന്തിരുവടിയ്ക്കു പ 

ക്ഷ ഭേദമുണ്ടാ കുന്ന തലല്ലെ? ന്നു ഈ ദ്യേ്യോകത്താല് പറയുന്നു. 

ഈ ലോകം മുഴുവനും നിന്തിരുവടി ഏകന്തന്നെ. യാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു 
ഈ ജഗത്തിര൯റ ആദിയിങ്കലും അവസാനത്തിങ്കലാ ലോകത്തില്നിന്നു ധേഠായിട്ടു ലോ 



ശ്രിമല് പ്രഹ് ളാദസ്മൃതിപ്രാരംഭഃ ൧൯൭ 

കുത്തിനന്ൊ കാരണമായും അ  ധിയായുമിരിയ്ക്കുന്നു. ത്മതുകൊണ്ട മഭ്ധ്യത്തിങ്കലും നി 

ന്തിരുവടിതന്നെയാണു . ലോകം നിത്തിരുവടിയില് നിന്നു ദധഠിട്ടതല്ലം മായകൊണ്ട് 

ഗുണപരിണൊമരൂപമായ ലാകത്തെ സൃഗ്യിച്ചിട്ടു അയി ജീധതൂപനായി അനുപ്രദവ 

ശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ൧ണങ്ങറം കൊണ്ടു നിന്തിതവടി മനെ രക്ഷകനായ്യം ഫന്താ 

വായും തോന്നുന്നും 

ത്വംവാഇദംസദസദിശ! ഭവാംസ്മതോയ്യോ 

മായായദാത്മപരബ്ുഭധിരിയംഫൃപാര്ത്ഥാ 

യദയസ്ധുജന്മനിധനം ഡിതിരിക്ഷണഞ്ച 

തദ്വൈതദേവവ സുകാലവദഷ്ടീതവോഃ ൩.൧ 

ലോ ടം മുഴുചനും?? താന്തന്നെയാണെങ്കില് ദചാകത്തിയെറ കെവഷമ്യ കൈ 

ണ്ട തനിയ്ക്കും ട വെഷമ്യ മുണ്ടാകില്ലെ” എന്നു ; 

കായ്യകാരണാത്മകമായ ഈ ചാകും മുഴുവനും നിന്തിരു വടിയില്നിനണു മവറെ 

അല്ല. നിന്തിരുവടിയാകളട്ട ംകത്തിഒന്റ ഒയദ യിലും അവസാനത്തിലും ഇരിയ്ക്കും 

ഹേതുവായിട്ടു ചോകത്തില് നിന്നു വേറെയാണു. അതു ഹേതു വായ്യിട്ടു ഇവന് എന്. 

ഇവന് അന്യ എന്നു 39 ബുദ്ധി മായയന്നെ. കായ്യുത്തിന്നു കാരണത്തില്. ഡിന്നുള്ള അ 

ഭേദത്ത'നെ ദുഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു. യാതൊന്സിയഷെ ജന്മവും പ്രകാശവും യാ 

തൊന്നിങ്കയ നിന്നു്. യാചൊന്ന അല് നന്നുയാതൊന്നു ലദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പ രപ്പാ 

ദകവും പ്രകാശകവും ലയസ്ഥനവുമായ വസ്മൂ പിനെ സത്ത കൂടാതെ കായ്യുത്തിന്നു 

വേരഠ സത്തയില്ല. (സത്ത ഉണ്ട എന്ന അവസ്ഥ) കാരണമായിരിക്കുന്ന ബിജത്തിന്നും 

കാര്യമായിരിയ്ക്ുന്ന വൃക്ഷത്തിന്നും വസുകാലമാത്രത്വം എങ്ങിനെ (ഇവിടെ വസശമ്ദം 

കൊണ്ടു വസ്മൂഗു ണങ്ങളോടുകൂടിയ ഭൂമിയെ പഠയുന്ന.) അപ്പോം യാതൊരു പ്രകാരം 

വൃക്ഷം ദൂമയമായ ബിജംയന്നെ ൭വദറയില്ല. ജപ്രകാരം കാര്യകാരണരൂ മായ ലോകം 
പരമ കാരണമായിരിയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടി മന്നേയാകുന്നു. 

ന്യസേ ))ദമാത്മനി മുഗദ്വിലയാംബുമട ധു 

ശേഷേത്മനാനിജ ;ഖാനുഭഖോനിരിഹഃ 

യോഗേനമിലിതദ്ൃഗാത്മ നിവിതനിദ്ര 
സ്കൂയ്യേ സ്ഥിതോനതുതമോനഗുൂ ണാംശ്ചയും ക്ഷേ. ൩൨. 

(യരശ്വരന്ന് ലോകത്തില് നിന്നുള്ള മവറെ സ്ഥിതിയെ ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ടു പറയുന്ന.) 

നിന്തിരുവടി ഈ ജഗത്തിനെ തങ്കല്തന്നെ സമപ്പിച്ചു സ്ചസുഖത്തെ മാത്രം 

അനുഭിച്ചുംകൊണ്ട യാതൊന്നും പെയ്യാതെ പ്രളയ ജലത്തിങ്കല് ശയിക്കുന്നു. ജീച 

നുള്ള തമോവൃത്തിയായ നിദ്രാ നിന്തിരുധട്ടിയ്യണ്ടോ! എങ്കില് ഇല്ല. അതു യോഗ 
മാനേ . (യോഗത്തിന്നു ബാഫ്വേന്്രിയ വൃത്തിയില്ലായ്കയാകുന്ന സാമ്യം കൊണ്ടിവിടെ 
നിദ്രയെന്നു' പേ൪ പറയുന്നു ) യോഗംകൊണ്ട് ബാഫ്യന്ദ്ര യവ്ൃര്ധിയെ വി മിപ്പിച്ചു 

നൂവരൂപ പ്രകാശാകൊണ്ട് നിദ്ധയയും കളഞ്ഞു ജാഗ്രത്സവപ്ല സുഷുഫ്ഡികളെ യിര 

മിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സാക്ഷിസ്വരൂപത്തിങ്കല് സ്ഥ!തനാകു ന നിന്തിരുവടി സുഷുപ്പിയിങ്കല് 

തമസ്സിനേയും ജാഗ്രത്ധ്വപ്ലങ്ങളില് ചിഷയങ്ങളളയും അനുഭധിക്കുന്നില്ല. 



൧൯൮ ൩ വരന്തമാല 

തസ്പയൈവതേ വപൃരിദംനീജകാലശ ത്യാ 

സഞ്ചോദീതപ്രകൃതിധമ്മണആത്മഗ്രഡം 

അംഭസ്യനന്തശയനാദ്വിരമത്സമാധേ 
ന്നാഭേരടട സ്വകണികാവടവന്മഹാബ ജം. ൩൩. 

ജപച്പത്തിങ്കല് ശയിച്ചും കൊണ്ടിരി ടന്ന വനും കാലശക്തി കെണ്ട് സത്വാദികളാ 

യ ഗരനഞ്ങടടെ പ്രേരകനുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വതൂപംതന്നേയാകുന്നു ഈ ലോ 

കഠം. ഞതതിവെറ കാരണം: __ അനന്തശയ്യുയില് നിന്നു സമാധിയെ ഉ പേക്ഷിച്ചിരിക്കന്ന 

അവിടത്തെ നാഭിയില് നിന്നു ഗുഡമായിരി ദം ന്ന ലോകപത്മം പ്രഭയ പ മുദ്രത്തില് 

സൃക്്മമായ തഖവെറ ബീജ .ഞികനി ൯ വലുതായ പേരാലെന്നപോലെ ഉണ്ടായി. 

തന്സ൩ംഭവഃകവിരതോന്മുദപശ്യമാന ് ; 
സൃവാംബിജമാത്മനിതതംസ്വബഹിര് വിചിന്ത്ു 

% 

നാവിന്ദദ ബ്യശതമപ് സ്ൃയിമഘേമാനോ 

ജാതേ രേകഥമഹോപലഭേതബിജം, ൨൪ 

൭ തവമറയില് ൨ ന്ത ബൃഷ്മവുണ്ടായി അദ്ദേഹം പത്മരകഷിമശറ ഉഅവസ്ഥാ 

നമാമ വേറെ ഒന്നി കാണാഞ്ഞിട്ട്” തനെറ ബ്ജായ്യ തന്നില് വ്യാപാ 

യൃമിരിക്കുന്ന നിന്തിമവടിയെ ന൯ൂ൭ സംധസ്ധരം ധെള്ളത്ചില് മങ്ങി അന്വേഷിച്ചിട്ടം 

കില്ല. മുളച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അതില് വ്യൃറപിച്ചിരിക്കുന് ബിജത്തിനെ എങ്ങിനെ കാ 

ണുന്നു? 
ഗ് ) 4 റ ] 

സത്വാത്മയോനീരതിവ സ്ലിതആസ്ഥിതോബ് ജും 
ചി 

കാലേധയതി യൃതപസാപരിശുഭ്ധഭാവഃ 
റൂ 

ത്വാമാത്മനീിശ! ഭവിഗത്ധമ'വാത്ി സൂക്ഷ്മം 

ഭൂൃതേ സ്വിയാശയമയേധിതതംദദശ. ൨൭ 

(ഭഗവടചാസനകൊണ്ട യങ്കല് തന്നെ കണ്ടുവെന്ന് ) 

ന്ത ്രഹ്മാവു അന്യ ന്താശ്ചയ്യുമത്തോടുകൂടി മ ങ്ങിവന്നു തമരയില്ധന്നെ ഇതന്മ 

വളതേകാലം കറിന തപ്പസ്സ ചെയ്യൂ ഭൂമം നൂ യാശയമയറായു: അധി സൂക്്ടൃമായും 

൮) 0 ൮], യമി പക്കന്ന നിന്തിരുവടിയെ രങ്കല് ന്നെ ദൂമിയില് ഗന്ധംപോലെ കണ്ടു 

പിനെ അവിടത്തെ ദിധ്യരൂചത്തെ കണ്ട കൃതത്ഥനായും ഭവച്ചു- 

ഫഎവംസഹസ്രവദയാംഷ്രിശീര? കരോരു- 

ധാസാസ്ൃകമഷ്ല്നയനാഭരണായുധാഡമ്യം 

മായാമയംസ പലക്ഷിതസന്നിധേശം 

ദുഷ്ഠവാമഹാപുരുഷമാപമുദംവിരിഞ്ചര്. ൩൬ 

അര്നകം മുഖങ്ങളോടും, പാരങ്ങളോടു , ശിരസ്സുകുളോടും കൂടിയതും മായാ 

പ്രധാനവും ലാകങ്ടളൊകുന്ന അപയവങ്ങ ഭാടുകൂടിയതുമായ മഹാപുരുഷരൂപത്തെ 

കണ്ടിട്ട ബ്രഹ്മാവു ' സന്തോഷിച്ചു. 



ശ്വീമല് പ്രഹ ഓാദസ്ധൃതിപ്രാരംഭ$ ൧൯൯ 

തമെ സ്കൂഭവാന്ഹയ:ശിര ൃനുവഞ്ചബിഭൂ- 

ദ്വേദദൂഹാവതിബലെമധുകൈടഭാഖ്ഖ്യൌ 

ഹത്വാനയശ്രുതിഗണാംസ്മൂരജ സ്പൂമ 

സത്വതേവപ്രീയതമാംതനുമാമനന്തി. ൩൭ 

(അദപ്പാഠം വിഷ്ണുഭഗ വാന് ബ്രഹ്മാവിനെ അനുഗ്രഹി വക പന്നു 

നിന്തിരുവടി ഹയഗ്രി വമൃത്തി യായി ദവ്ച്ചു മവദദ്രോഫികാളയ്യം അതി ബ 

ലന്മാരായും രജസൂരമാരൂപികളായുമിരിക്കുന മധുകൈടഭന്മാരെ വധിച്ചു വേദങ്ങളെ 

വീണ്ടെടുത്തു ബ്ൃഹ്മാവിന്നായി കൊടു. 

ഇത്ഥംഡൃതിയ്യഗൃഷിദേവത്ധഥഷാവതാരൈ 

ല്ലോകാന്വിഭാവയസി,ഹംസി ജഗത് പ്രതീപാന് 

ധമ്മംമഹാപൃരുഷ! പാസി യുഗാനുവൃത്തം 

ഛനാഃകലൌയദഭവന്ത്രിയുഗോഥസത്വം. ൩൮ 

അല്പരയാ നരസിംഥമൃര്ത്ത! ഇപ്രകാരം മ൯ഷ്യനായും പക്ഷിമൃഗമത്ധ്യമായും 

ജുഷിയായും ദേവന്വയും അവതരിച്ചു ദ്ലാകങ്ങ ഒ നിന്തിരുവടി രക്ഷിയ്ക്യും ഴ്ലാോകവി 

രോധികളെ. വധിയ്ക്കുയും യുഗാനു വൃ ഞ്തമായ ധമധ്മരത്തെ രക്ഷിയ്രരയും ചെയ്യുന്നു, കലിയുഗ 

ത്തി കലാകടട്ട മറഞ്ഞു മിിയ്ക്കുന്നു. കൃതര്ത്രതദവാപരങ്ങളായ മുന്നു യുഗങ്ങളില് പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെടുകയാലതത്രെ നിന്തിരവടിയ്ക്കു തരിയുഗന് എന്ന പേരുണ്ടായ തു. 

നൈതന്മന സുവ കഥാസുലികുണ്ണനാഥ! 

സന്ദ്രിയതെ 3രിതദുഷ്ടമസാധുതിയ്രം 

കോമാതുരം ഹഷശോകഭയൈഷണാത്തം 

തസ്മിന്കഥംതവഗതിംവിമൂശാമിദിന3. ൩൯ 

(പ്രകാഭം ഭഗവത്തത്വത്തെ നിത്രുപണം ചെയ്യിട്ടു അയിങ്കല് തനിയ്ക്കകുള്ള അ 

യോഗ്യതരയ ഈ ഗ്ലാകത്താല് ഓറ് യിയ്ക്കുന്നു.) 

അല്ലയെ " ടവ ക്നാ! ബഹിര്മ്മുഖവം ധധിദരാന് വയ്യാത്തതുംഒുരിയദുഷ്ടവും കാ 

മാതുരവും സര്ന്താഷടുഃഖദയങ്ങല്വെ ദഠൊണ്ടാ ഏഷനാത്രയംകൊണ്ടും ദുഃഖിതവുമായി 

രിയ്ക്കയന്ന ഈ മനസ്സ നിത്തിരവടിയു നട കഥകളില് സ്ന്തോഷിയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പകാരമി 

രിയ്യ, മനസ്സിനെ വശികരിപ്പാന് അ ശക്തനായിരികഭന്ന ഞാന് നിന്തിരുവടിയുടെ ത 

തവത്തെ ഏങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നു. 

ജിഹ്വൈകതോച്ചുത! വികഷതിമാവി പ്ലാ 
ശിക്ശോന്യത ൧ ദരം ശുവണംകുതശ്ചില് 
ഘ്വാണോന്ൃതശ്ചപലദക്ക്വചകമ്മശ ്ി$ 

4 ബഹ്വ്വയ$സപ ബുജുവ ഗേഹപതിംലുനന്തി. ത്ഠ 

അല്പദയാ അച്യത! തൃപ്ിയില്ലാത്ത ജിഹ്വ, ശിശ് നം, ഇദരം, ശ്രവണം, ഫ്രാ 
നം, ലാപല്യമുള്ള രയത്രം, മറ കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങമം ഇവ ഓരോന്നും അതതിന്െറ വിഷ 



൨ഠറ സൂവരത്നമാല 

യങ്ങളി ലക്കു എന്നെ പല വഴിയായി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു. അമനക ഭായ്യമാതള്ള ഗൃഹ 

സ്ഥനെ ആ ഭായ്യുാ൪ ഉപദ്ര യ്ക്കുന്ന മ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങറം ഏന്നേയും ഉ പദ്രവിയ്ക്കുന്നു. 

ഏവംസ്വകമ്മപതിതംഭവവൈതരണ്യാ- 

മന്വ്യോന്യജന്മമരണാശനഭീതഭിതം 

പശു, ൬)൯ജനംസ്വപരവിഗ്രഹവൈരമൈത്രം 
€ [॥ 

ഹന്തേതിപാരചര! പിപൂഹീമൂഡമമദു. ര്൧ 

(യപ്രകാരം കഷ്ടാവസ്ഥയെ പ്രാപ'ച്ചിട്ടങ്ളതു താന് മാത്രമല്ല; മഹാജനങ്ങളു.ഒ 

കൂടിയുണ്ട് . അതിനാല് എല്ലാവരേയും രക്ഷിയ്്ചണമെന്നു .) 

ഇങ്ങിനെ സംസാരവൈതരണീ നരകത്തില് സ്വകമ്മത്താല് വീണും ജന്മം, മര 

ണം, ഭക്ഷണാ ഇതുകളിക അദന്പയാന്യം ഭയപ്പെട്ടം ത൫ന്റയും അന്യര്നറയും രൂപങ്ങ 

ളില് യഥാര്യാഗ്യങ്ങളായ സ്നേഹധ്വേഷങ്ങളോടുകു ടിയും മൂഡമായുമിരയ്ക്ക്കുന്ന ജനത്തെ 

നോക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന, അല്ലയോ ന ന്തിരുവടി! ഈ അവഖസ്ഥ കഷ്ടമെന്നു വി ചാരിച്ചു 

കരുന ചെയു” സാസാര പവൈയരണിയില് നിന്ന രക്ഷിക്ക ണമമ. 

കോന്പത്രതേഖില൧ രോ! ഭഗവന്! പ്രയാസ 

ഉത്താരണേസൃഭവസംഭവലോപഹേതോ$ 

മുഡേഷ്ഠവൈമഹദനുഗ്രഹ ആത്തബസ്ധോ! 

കിന്തേനതേ പ്രിയജനാനനുസേവതാംന8. ര'൨ 

അല്ലയോ അഖിലഗ്ുദരോ! ഭഗവന്! ഈ കത്തിനെ സൃഷ്ട്സ്ഥിയി സംഫാ 

രങ്ങംക്ക് കാരണദ്രതനായ നിന്തിതവടിക്ക്' സവ്ൂജനാദഭ്ധാരണത്തികുള് എന്താണു പ്ര 

യാസം. ഇത് ഉഥിതവുമാകുന്നു. അല്ലയോ ആത്ത ബദന്ധാ! മുഡന്മാരിലാണല്ലൊ മഹ 

ജ്ജ നങ്ങളുടെ അന൯ഗ്രഹാ. നിന്തിരുവടിയുടെ ഭക്തന്മാദര ഏടപിടാതെ സ്വേധിച്ചുകൊ 

ണ്ടിര യ്്യന്ന ഞങ്ങറാക്കു മാത്രം ഉത്താരണം കൊണ്ടെന്തുഫല 

നൈവോദ വിജേപരദുരതൃയവൈതരണ, 2 

സ്പപദ്വിയുഗായനമഫാമൃതമഗ്ചിത്ത$ 

ശോചേതതോവിമുഖചേതസജ നിയാ ൧ 

മായാസുഖായ ഭരമുദ്വഹതോവിമൂസ്ഥാന്. ൪൩ 

(അല്ലദ്യാ പ്രഫ ലാദ! നിന്നെ രിപ്പക്കാം. വീ കൃമാത്ഥനായിത്തിരം അതു 

കൊണ്ടു നിര്ബ്ബന്ധം എന്തിസ് എന്നാണെങ്കില് ഈ ശ്ലേ:കത്താല് പറയുന്നു) 

അല്ലയോ സവോത്തമ! വിന്തി വടിയുടെ പിയ്യഗാനമാകുന്ന മഹാമുൃയത്തിങ്കല് 

ലയിച്ചു മനസ്സോടുകൂടിയ ഞാന മവകരയല്ലാത്ത സംസ്ാരധൈതരണി നിമിത്തം ഭയ 

പ്പെടുന്നില്ല നന്തിരുചടിയ്യടെ കഥാമു തത്തില് വിമുഖന്മാതം ഇന്ര്രിയജന്യമായ സുഖത്ത 

നുവേണ്ടി കുടു:ബാദ'ഭരണരെമ വഹിയ്യ്യുന്ന വരും ഏററവും മൂഡന്മാരുമ:യ ജനങ്ങളേ 

ക്കുറിച്ചു ഞാന് ദു8ഖിയ്ക്കുന്നു. 

പ്രാഷേണദേവമുനയര് സ്വവിമു ദരികാമാ 
മൌനംചരന്തിവിജനേനപരാ ത്ഥ നിഷ്യാ$ 



ശ്രീമല് പ്രഹ മാദസ്ദൂതിപ്രാരംഭ$ ന ൨.൨൧ 

നൈതാന്ധിഹായകൃപണാന്വിമുമുക്ഷ ഏകോ 

നാന്യം ത്വഭസ്ൃയശരണം ഭൂമതോനുപശ്ശയേ. ര്ര൪് 

(വീ മുക്ത് യെ വാങ്ങി ക്കൊറാക. മുഡന്മാക്ഒ തത്വജ്ഞന്മാരായ മുനികാം ഉ.പ 

ദേരിയ്ക്മെന്നാണെങ്കില് ഈ ദറ്റേ്രാകത്താല് പറയുന്നു.) 

അല്പര്യാ ദേവ! മിക്കവാവം മുനികാം തണ്ങാം9 മാക്ഷം കിട്ടേണമെന്നാഗ്ര 

റ] ത്തി ഹിച്ചു വിജനത്തിങ്കമ മൌനത്തെ അനുഷ്ടിക്കുന്നു. പരോപമാരത്തിന്നായി പ്രവൃത്തി 
ഡ്കന്നില്ല സംസാരത്തില് (൫ മിയ്ക്കുന്നവക്ക” നിന്ത്രിരു വടിഘല്ലാതെ മറെറാരാശ്രയമുള്ള 

തായി ഞാന് കാണുന്നില്ല. 

യമ്യ്മൈഥുനാദിഗൃഹമേധിസുഖംഹിതു ല്ലും 
കണ്ഡുയനേനകരയോരീവദുഃഖദുഃഖം 

തൃപ്ന്തിനേഹ കൃപണാബഫ്രദുര്ഖഭാദഃ 

കണ്ഡൂതിവന്മനസിജംവിഷഹേതധിര?. ര'൫ 

(ജനങ്ങ സ്ര്രീവിഷയാദിസുഖങ്ങം ത്തനുഭ വിക്കുന്നു, ദീനന്മാരല്ല എന്നാണെങ്കി 

ല് ഈ ശ്ലോകത്താല് പറയുന്നു.) 

സ്പി സംഭഭാഗാദിഗ്ൃഫ സ്ഥസുഖം നിസ്സാരമാകുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല കൈകളുടെ 

മാന്തല് നിമി ഞം എങ്ങിനെ ദഃഖം വദ്ധിക്കുന്നുദവാ അങ്ങിനെ മൈഥുനാദിസുഖവും 98 

ഖ വഭ്ധ നയ്ക്്രായി കലാശിയ്ക്കുന്നു. ഇതിനെ ത്തഃലാചിക്കായ്ക്കുയാല് ആഗ്രഹദദഖങ്ങളാ 
ടുകൂടിയ ജനങ്ങാംക്കു ഗൃഹ സ്ഥസുഖത്തില് മതി എന്നുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാകന്നില്ല. നിന്തി 
രുവടിയു൭ട അനുഗ്രഹമുണ്രായാല് ധീരനായിഴിക്കുന്നവന് കണ്ഡുതിയെപോലെ കാമ 

ത്തേയും സഫിക്കും. 

മൌന്വ്രതശ്രുതതപോദദ്ധൃയനസ്വധമ്മ 

പ്യാഖ്യാരഹോജപസമാധയ ആപയവശ്ശ്യാഃ 

പ്രായ$പരംപ്ൃരുഷ। തേത്വജിീതേ ന്റിയാണാം 

വാത്താഭവന്ത്യത നഖാത്രതൂദാംഭികാനാം. ര൬ 

(മൌനം മുതലായ മോക്ഷസാധറങ്ങ ളാടുകൂടിയവക്കു മോക്ഷം സുലഭംതന്നെ 

യോ എന്നു് ഈ ശ്ലോകത്താല്: പറയപ്പെടുന്നു ) 

ഹേ അത്തയഘ്യാമിഷ് മൌനം മുതലായി പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പത്തു മോക്ഷസാധന 
ങ്ങാം ഇരിയ ചരാധി। നന്മാരും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്നു വണ്ടി മോക്ഷസാധനങ്ങളെ ധില 

യ്ക്കു വില്ലന്ന ചരുമായ ജന്റം ഭു ഷേവലം കാലക്ഷേ പമാമ്സുങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു, ത 

പോമവഷധാഴികളായ ദാംഭികന്മാക്ഠാകട്ടെ കാലക്ഷേപമാഗ്ലവുമാകുന്നില്ല. 

ര്രപേജുമേസദസതിതവ വേദസ്ൃഷ്ട്േ 

ബിജാക്കരാവീ വനചാന്ൃയദരൂപകസ്യ 
് ് 

യു താസ്സ്രമക്ഷമുഭയത്രവിചിഷ്വതേത്വാം 

യോഗേന വഹ്നിമിലദാരുഷ്യനാന്യതസ്സ ൮0ല്. ത്യ 

20, ച 



൨൦൨. ' സൂവരത്നമാല 

(ഭഗവത്ജ്ഞാനം ഭക്തികൂടാഭത ഉ.ണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു മുന്നു ശ്ലോകങ്ങളാല് പറയ 
ഉപ്പടുന്നു.) 

വിത്തും അധിനൊ മുളയുംപോചെ ഉണ്ടാകുന്നവയും കായ്യുകാരണാത്മകങ്ങളാ 
ടം; പറയ പ്പെട്ടവയുമായ ഈ നിന്തിരുവടിയുടെ രൂപങ്ങാം നിന്തിരുവഴി 
യിജനന്നു പേപെട്ടവയല്ല. അതിനാല് യോഗികരം ഭക്തിയോഗം കൊണ്ടു: കായ്യ 
കാരണങ്ങളില് നിന്തിരുവടിയെ വ്യാപുനായിക്കാണുന്നു. അരണ യിൽ൭നിന്നു മഥിച്ചു 
അഗ്നിയുണ്ടാഥന്നതു' എപ്പകാരമമാ അച്ചകാരം ഭക്തികൊണ്ടല്ലായെ മരാറാരുപായം 
മൊണ്ടു ദഗവല്ജ്ഞാനാ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

ത്വംവായുരഗ്നി രവനിര് വിയദംബുമാത്രാഃ 
പ്രാണേ ദ്ിയാണിഹ്ൃദയംചിദനുഗ്രഹ്ച 
സവംത്വമേവസഥഗുണോവിഥുണുശ്ചഭൂമന് 
നാന്മൃത്ത്വദ സ്ക്യപിമനോവചസാനിരു ക്തം. ര'൮ു 

ലായും അഗ്നി, (മി, ആകാശം, ജലം, ദ്രതസൂക്ഷ്ടുങ്ങം, പ്രാണ, ഇന്ര്രിയങ്ങ 
0, മനസ്സു , പിത്തം അഹാകാരം (ദേവതാവഗ്ഗും) ഇതുകളെല്ലാം സിമ്ധസിരുവടിതടന്നെ. സ 
ഗുണ (സ്ഥൂലവും വ ഗുണ(സുക്ഷ്റവം നിന്തിരുവടിതന്നെ. അല്ലയോ മഹാത്മ൯! മന 
സ്സൂകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടതായ ഒന്നും നിന്തിരുവടിയിങ്കള്നിന്നു: 
വേറെ ഇല്ല. 

നൈതേശൂണാന ൧ ണിനോമഹദാദയോയേ 
സ്വേമനഃപ്രഭൂതയസ്സുഹദേവമത്ത്യാ 

ആരദ്യൃന്തവന്തഉ രുഗായവിദന്തിഹിത്വാ 

മേവംയിമൃശ്യസുധിയോവിരമന്തിശബ്ദാല്. ര'ന് 
ി ൽ ർ ] 

മനസ്സു മുതലായ തത്വങ്ങറാക്കും ദേവകാംക്കും മനുഷ്യക്കും, തരകദ്യന്തമുണ്ട, അ 

തിനാല് അവ൪ അക്യന്തശ്രുന്യനായും നിരുപാധിയായുമിരി കടന്ന നിന്തിരുവടിയെ അ 

റിയുന്നില്ല. വിദ്വാന്മാര്: ഇപ്രകാരം ആലോചിച്ചിട്ട് അദ്ധ്യയനത്തിങ്കള് നിന്നു വിരമിക്കു 
ന്നു, (സമാധികൊണ്ടു നിന്തിരുവടിയെ ഉപാസിക്കുന്നു വെന്നു സാരം) 

തത്തേമഹത്തമ! നമസ്തുതികമ്മ പൂജാ 

കമ്മസ്ൃതി ചരണയോ ശുവണംകഥായാം 

സംസേവയാത്വയിചിനേതിഷഡംഗയാകിം 
ഭക്യിംജ൯3പരമഹംസഗത്ൌലഭേത. ൫൨ 

അല്ലയോ പൃജ്യതമനായുദള്ളാധേ! നമസ്ത്രാരം, സ്മൂതി, സറ്വുകമ്മസമറ്റ്ണം, 

പൃജാപാദസ്കരണം, കഥാശ്രവണാ ഇങ്ങിനെ ആവ അംഗങ്ങളോടുക്ൂടിയ സേവകൂടാ 

തെ പരമവിവേകികാംക്കാശ്രയമാത നിത്തിരുവടിയിങ്കല് ലേകേം ഭക്തിയജനത്തെ എ 

ങ്ങിനെ പ്രാപിക്കും: 

നാരദ ഉവാച. 

4) ദ്വ ഭകശ്കതേനനിഥഗ ഏതാവ.ദവള്്്രിതഗുണോ ഭത്യാഭക്കേ നിഗ്ഗൂണ$ 
പ്രഹ ലാദം പ്രണതംപ്രിതോ യതമന്മയരഭാഷത, ൫൧ 



അച്ചൃതാഷ്ടകം ൨0൩. 
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ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രഫ ലാദന് സ്മൃതിച്ചപ്പോ?ം ഭഗവാന് ശാന്തനായ 

സന്തോഷിതനായി പറഞ്ഞു. 

ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. 

പ്രഹ് ലാദ!! ഭദ്ര! ഭര്രംതെ പ്രിതോഹം തേസുരോത്തമ! 
| ലം ൫൨ വരംവ്രണിഷ്വാഭിമതം കാമഫൃരോസ്തു ഹം വ്ൃണാം 

അല്ലയോ ഭ | പ്രഹ് ലാ! അസുഭരോത്തമ! നിനകഒ ഭദ്രം ഭവിക്കട്ടെ. ഞാന് 

നിന്നില് സര്ന്താഷച്ചു. ഇഷ്ടമുള്ള വരത്തെ ലാദിച്ചാലും. ഞാന് ജനങ്ങാംക്ക്” ആഗ്ഗ 

ഹത്തെ സാധിച്ചുകൊടു ക്ഒന്ന വനാണ് . 
ഠ് ൽ $ റ] 

മാമപ്രിണത ആയുഷ്ഠടന്! ദര്ശനം ഏലഭം ഹിമേ 

ദുഷ്ടവാമാം നപുനജ്ജന്തു രാത്മാനം തപ് തുമ്ഥതി. ൫൨ 

അല്ലയോ ഒുയുഷ്ടന് ! വ്രഹലാദാ! എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാത്തവക്കു 

എന്െറ ദ₹ശനാ ഭുല്ലഭമാകുന്നു. എന്നെ കണ്ടാല് പ് ന്നെ ആത്മാവിനെപ്പററി ദുദഃഖ॥ 

ക്കുന്നതു” യോഗ്യമല്ല. 

പ്രിണെന്തിഹൃഗമാംധീരാഃ സവ്വഭാലേന സാധവഃ 

ശ്രേയസ്താമാമഹാഭാഗാഃ സവാസാമാശിീഷാംപേതിം. ൫൪7" 
ശ്രേയസ്സിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഭാഗ്വവാന്മാരാ ധീരന്മാരുമായ സാധഗുക്കാം 

എല്ലാപു രഷാത്ഥങ്ങളു. മടയും ഈശ്വരനായ എന്നെ സര്ന്തോഷി പ്പിക്കുന്നു. 

ഏവം പ്രലോഭൃമാരോപിവരൈല്ലോക പ്രലോഭനൈഃ 
ഫ്ീകാന്തിത്വാല്, ഭഗവതി നൈച്ഛുത്താനസുരോത്തമഃ. 

“ഇപ്രകാരം ലോകവ്രഃലാഭനങ്ങള:യ വരങ്ങളേക്കെണ്ട് ദഗവാന്൯ പ്രഫ ലാദ 

൭ന മേംഥിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പ്രഹ് ലാദന് ഏകാത്തദക്തനായത്ുകൊണ്ടു” ആ വരങ്ങളെ 
ഒന്നും ഇഛില്ലില്ല. 

ഇതി ശ്രിമല് ഭാഗാ'തപുരാണെ സപൃമദ്യു ണ്ഡ പ്രഹ് ലാദചരിതേ 
ഭഗവല് സൂര്ധാനാമനവമോദ്ധ്യായ$ 
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൬൯, അച്ചൃതാഷ്ടകം. 

അച്ചൃതാച്യുത! ഹരേ! പരമാത്മന്! 
രാമക്ടഷ്ണു! പുരുഷോത്തമ! വിഷ്ണോ! 
വാസുദേവ! ഭഗവന്നനിരുഭ്ധ! 
ശ്രീപതേ! ശമയ ദ9ഖമശേഷം, 

വിശ്വമംഗള! വിഭോ! ജഗദിശ! 
നന്ദവന്ദന! സൃസിംഹ! നരേന്ദ്ര! 



വാര" സ്മൂുവരത്ഗമാല 

മു ശതീദായക! മുകുന്ദ! മുരാരേ! 

ശ്രിപതേ! ശമയ മുദഃഖമശേഷം. 

രാമച! രഘുായക! ദേവ! 

ദീനനാഥ! മുരിതക്ഷയകാരിന്! 

യാദവേയു! യദുട്ടഷണ! യമ്ഞ. 

ശ്രിപതേ! ശമയദുഃഖമശേഷം. 

ദേവകീതന൯യ! ഃഖദവാഗ്നേ! 

രാധികാരമണ! രമുസുമൂത്തേ! 

ദു8ഖമോചന! ദയാണ്ണുവ! നാഥ! 

ശ്രീപതേ! ശമയ ഭ38ഖമശേഷം, 

ഗോപികാവദയ ച നുചകോര! 
നിത്യ! നിഗ്ഗണ! നിരഞ്ജന! ജിഷ്ക്ോ! 

ഴ യ! വൃള്്റത്രപ! ജയശംകര! ശരദ! 

ശ്രീപതേ! ശമയ മുഃഖമശേഷം. 

ഗോകുലേശ! ഗീരിധാരണ! ധീര! 
യാമുനാച്ഛുതടഖേലന വിര! 

നാരദാദിമുനിഖന്ദ്തപാദ! 

ശ്രിപതേ! ശമയ ദുഃഖമശേഷം, 

ദ്വാരകാധിപ! ദുരന്ത ശൂ ണാബ്ദേ! 
| റ | പ്രാണനാഥ! പരി ചൂണ്ണു! ഭവാരേ! 

ളി: ശര! | ജ്ഞാ൯ഗമു)! ൧ ണസാഗര! ബ്രഹ്മന് 

ശ്രിപതേ! ശമയ ദൂ"ഖമശേഷം, 

ദുഷ്ടനിദളന! ദേവ! ദയാളോ! 
പത്മനാഭ! ധരണിധര! ധന്വി൯! 

രാവണാന്തകരമേശ! മുരാരേ! 

ശ്രിപതേ! ശമയ മൂദഖമശേഷം. 

അ ച്ൃൃതാഷ്ടകമിദം രമണിയം 

നിമ്മ തം ഭവ്വഭയം വിനിഹന്തും 

യ$ പദാദ്വിഷയവൃത്തിനിവ്ൃത്തിം 

ജന്മമ3ഖമഖീലം സ ജഹാതി. 

ശ്രിശങ്കരാചാവ്യകൃതം അച്യതാഷ്ടകസ്സോത്രം സംപൃണ്ണുംം 

മാടോ 



നാരായണിയം തൃതിയദശകം ൨൧0൫ 

൭ഠ. നാരായണ്വയം തൃത്രയദശകം. 

പഠത്തോ നാമാനി പ്രമദഭരസിന്ധൌ നിപതിതാ 

സ്കൂരന്തോ രൂപം തേ വരദ കഥയന്തോ ഗുണകഥാഃ 

ചരന്തോയേഭട്താ സൃ്വയിഖലുരമന്തേപരമമു_ 
നഹം ധന്യ്യാന് മവ സമധിഗതസമാഭിലഷിതാന്. ഥ 

ഹേ! വരദ! യാതൊരു ഭശരന്മാ൪ നിന്തിരു വടിയുടെ നാമത്കളെ പഠിയ്ക്കുന്ന വ 
രായി സന്തോഷസാന്ധുവില് പചഖിയരറയി ഓദ്രപൃപസ്പനയോുകൂടിയവരായി അവിട 

ത്തെ ഗുണകഥകളെ. കിത്തിയ്ക്കുന്ന വരായി ഭവാങ്കള് റമിയ്ക്യുന്നു. അപ്രകാരമുടള ഭഥത 
ന്മാര് സവാഭിലാഷങ്ങ 2ളയും സാധിച്ചവരാക്യാല് അവരെ ധമ്പ്യന്മാടെന്നു ഞാന് മന 

ന൦൦൨൧ യ്യുന്നു. 

ഗദക്സിഷ്ടംകഷ്ഠംതവ്ചരണാസേവാരസഭരേ_ 
പ്യമാസ മത ചിത്തം ഭവതിീബത വിഷ്ക്കോ! കുരുദയാം 
ഭവല്പാദാംഭോജസ്മരണരസികോ നാമനിചഹാ_ 
നഹം ഗായംഗായം കുഹചന വിവ സ്യാമ വീജനെ. ൨. 

അല്ലമയാ വിഷ്ണു ഭഥ൧വ൯! രോഗരക്സൂശത്തെ അന്ദപിയ്ക്കുന്ന തായ എന്െറ മന 
സ്സാകടട്ട നിന്തിരുവടിയുടെ പാദസേവയില് (ഇള്ള സദ ്തില്) പോലും ഞസക്തമാ 
യി ഭവിയ്ക്കുന്നില്ലറ. ഇതു കഷ്ടാതന്നെ. എന്നില് ഭയവുണ്ടാകണഃമം ഞാന് വിത്ത്ിരു 
വടിയുടെ പാദാംഭോജധ്യാനത്തില് തല് ചരനായും ഭഗയധന്നാമസമൃഹങ്ങളളെ കിത്മിക്ഒ 
ന്നവനായും ഒരു വിജനമത്മില് സ്ഥിതിചെയു കൊള്ളാം 

കൃപാതേജാതാചേല് കിമിപനഹിലഭ്യന്തനുഭൂതാം 
മദീയദ്യേശൌഘപ്രശമനദശാനാമകിയതി 
നകേകേലോകേസ്തിന്ന നിശമയിശോകാഭിരഹിതാ 
ഭവത്ഭക്താമുക്താസ്പുഖഗതിനസകാ വിദധതേ. ൩. 

| ഡിന്തിരുവടിയുടെ കൃപയുണ്ടായാല് മനുഷ്യക്ക ദുര്ല്ലഭ്യമായി എന്തുളള. ഈ 
സ്ഥിതി എമന്റ ദഖനാശമെന്നുള്ള അധഖസ്ഥ വളരെ ലഫഘൃവത്തെ. നിന്ത രുവടി 
യുടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ശോകരഫിതരായി മുക്തരായി ഈ ലോകത്തില് ിര്ത ര്യ 
അടഞ്ഞവരായി എല്ലാമയ്ക്ാറ്ം സുഖഗതിയെ ചെയ്യുന്നു. 

മുന്മിപ്രെൌഴഡ്മാരൂഡ്ഥാജഗതിഖലുഗ്രു്ധാത്മഗതയോ 
ഭവല് പാദാംഭോജസ്തരണവീരുജോ നാരദമുഖാഃ 
ചരന്തിശ! സ്വൈരം സതതപരിനിരഭാതപരചില് 

, സദാനന്ദാദ്വൈതപ്രസരപരിമഗാ3 കിമപരം,. ര 

അല്പയാ ഭഗവന്! നാരദാദി മുനിശ്രേഷ്ടന്മാ൪ ജഗല്പ്രസിഭ്കമായി ഗൂഡഗയി 
ലായി അത്ഭു ചരണസ്തരത്താല് സ്യ ഭഖവനിവ്യത്തരായി എല്ലാ കുലത്തിും എലാ 



൨൬ സ്വരത്നമാല 

ദിക്കുകളിലും പ്രകാശരത്തോടു ടിയ ബ്രഹ്മാനന്ദാനു ദൂയി പ്രസരത്തില് മഗ്നരായി സ്വൈ 
രമാശുംവണ്ണും സഞ്ചഥിക്കുന്നും ഇരിലധികമായി അവക്കു എന്തുദവണ്ടും 

ഭവത്ഭ മതി സ്റ്രിതാ ഭവതുമമസൈവപ്രശമയേ_ 

ദശേഷക്ലേശൌഘം നഖലുഹൃദിസന്ദേഹകണികാ 

നചേദ്ധ്യാസസ്യോ കതി സുവ ച വചനം നൈഗമവചോ 
ി 

ഭവേഡിത്ഥ്യാര തല്യാപുരുഷവചനപ്രായമഖിലം. ൫ 

വിന്ത് ര പടിയിലുള്ള ദക്തി എനിക്കു വദ്ധിച്ചു വദരണമേ. ഫ്ന്നാല് എവെറസ 

ക്ല ക്രനേരവും നശിക്കും ഹീന്നുള്ള ധി ] ലേശാപേലുാ സംശയമില്ല. ഇല്ലാത്തപക്ഷം വാ 

സോക്തിയുമ സിഞ്ചിത൨ട'യൃയടട ൨൧൨൮൦ 0 ദവ ക്ലു ൯൭ കേവലം രത്ഥ്യാപുതഷവ 

നാം (വഴിമപാക്ക ന്െറ വാക്ക) പോലെ ഥിത്ഥ്യയായി ദചിശഒം, 

ഭചല്ഭക്തീ പാവല് പ്രമുഖമധുരാത്വരു ഗുണരസാല് 

കരിമപ്പ്യാ തഡ്ഥാചേദഖിലപരിതാപപ്രശമയി 

പു നശ്ചാന്തേസ്വാന്തേവിമലപരിബോധോദയമിള_ 

൩ഹാനന്ദാമെദ്പതം ടിശതിക്വീമതഃപ്രാത്ഥ്യമപരം. ൬ 

അറ്ലയോ 3ഗാ൧൯ അങ്ങ ഒ റിച്ചു്ള ഭക്തി, അങ്ങിലുള്ള ഗ്രണങ്ങളുടെ രസം നി 

മിത്തം ആദ്യതേന്നെ മാധുയ്യുമുമ്ളതും ക്രദമണ വദ്ധിച്ചു സകല ദ9ഖങ്ങളേയും നശിപ്പി 

ക്കുന്നതും പരി ണാമത്ഭി 9 സ്വാന്തത്തില് വിമ്മലജ്ഞാനത്തേ ഉദിപ്പിച്ചു മഫത്തായ ഞു 

നന്ദത്തെ കൊടുഥരന്നതുഠ അണു, ഇധിചധികമായി മറെറാന്നു പ്രാ ത്ഥിക്ക ത്തക്കതാ 

യ ഇല്ലതന്നെ. 

വിധൂയച്ലേശാന്മേകുരുചരണയുശം ഡധ്രതരസം 

ഭവല്ക്ഷേത്രപ്രാഫ്മൌകരമപിചതേ പൂജനവിധൌ 

ഭവന്മൃത്ത്യാലോകേ ബയനമഥതേ പാദതുളസി_ 
6. 

പരിഘ്യാണേഘ്യാണം ശ്രവണമപിതേ ചാരുചരിതേ. ൭ 

എ,൭വെറ ദളുശങ്ങള്െ നശിപ്പിച്ചും ഏഎവെറ ചരണയ്ുഗം അങ്ങയുടെ ക്ഷേത്രപ്ര 

വേശനത്തിലും കരങ്ങാം അങ്ങയുടെ പൃജയിലും ക്കാം അങ്ങയുടെ മൃത്തിദശ നത്തിലും 

നാസിക അങ്ങയുടെ പാദതുസ്' ഡ്വാണത്തിലും ശ്രവണങ്ങറം അങ്ങയുടെ മനോഹര 

അആധില്യാ താല്ലയ്യു ത്തോടുകൂടി പ്രവത്തിക്കുമാറായി ചെയ്യേണ മം 

പ്രടൂതാധിപ്യാധി പ്രസഭചലിതേമാമകഹ്ൃദീ 
ി 

ത്വദീയം ത(൫ൃപംപരമ സ്ഖചി ദൃപമുദിയാല് 

൭ ദഞ്ചേദ്രോമാഞ്ചോഗജീതബഫുഹഷാശ്രനിചഹോ 

യഥാവീസ്കൂര്യാസം ; രുപശമപീി ഡാപരിഭവാന്. വു 

ചരിത 

അധികമായ ത്തധിവ്യാധികളാന് ബചമായി ഇഉകികൊണ്ടിരിക്കുന്ന എറ 

ചു യേ്തിക ചര മാനന്ദജ്ഞാനസ്വരൂപമായ യിന്തിരുവടിയുടെ ആ രൂപം ഉദ।ക്ക 

അതുനിമിത്തം ഞാന് രോമാഞ്ചത്തോടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹര് ഷാ്രൂ 
ണ2മം 

നായി ദുസിവാരങ്ങളായ സകല പിഡകളേയും വിസ്തരിക്കും, കമ ല്ലാടുഭമൂട'യവ 



ശ്രിമധുരാഷ്ടകാ ൨൮൭൭ 

മരുല്ഗേഹാധിശ! ത്വയിഖലുപരാഞ്ചോപിസുഖിശോ 
ഭവല്സ്റ്റേഹിസോഹംസുഖബഫ്ുപരിരപ്പേ ച കിമിദം 
അകിത്തിസ്പേമാട്ടൂദ്പരദ! ഗദഭാരംപ്രശമയന് 
ഭവത്ഭക്കോത്തംസം ധദ്ധടിതി കുരുമാശേം ൮3 മ൯൭! ന് 

അല്ലമയാ ഗുരുവായുപ്പ! അങ്ങയില് തല്ലന്മരല്ലാത്തവര് കൂടി സുഖികളായി ദ 
വികകന്നു അങ്ങില് സ്റ്റേ ടത്താടുകൂടിയ ഞാനാവട്ടെ വളരെ ദു3ഖരത്തെ അനുഭ ചിക്കു 

? 
[1] ൭ ് കയ്യാലെയ്യുന്നു. ഹേ വരദ! ഇതു മങ്ങയ്മു; അകിത്മിയായി ധീരരുതു്. അയിനാല് 

കടസദമനനായുള്ളോ൨െ! (കൂ) അങ്ങ് എഖെറ രോഗം മുഴുവന് ശമിപ്പിച്ച് 
എന്നെ ഉടനെ അങ്ങയുടെ ഭക്ത രി രോമണിയാക്കിചെയ്യ ല്യാ 

കിമുമ്ൈതര്ട്ടുയോപി സുവഹി കരുണായാലദുദിയാ 
ദഹം താവദ്ദേവ! പ്രഹിതവിചിധാത്തപ്രലപി ൬9 
പുരഃച്ഛിപ്പേപാദേവരദ! തവനേഷ്യാമിദിലസാന് 
യ്ഥാശക്ഷിവ്ൃയ ദരം നാതിനുതിനിഷേലവാ വിരചഷയള്. ഥാ 
അല്ല:യാ ദേവ! ബഹ വാക്കകളാള് പ്ര;യാജനമെനത്തുള്ള. അങ്ങയ്ക്കു എന്നില് 

എപ്പാഠം കരുണജനിഥലന്നുദപാ അതുവടെ ഞന് വി.ിലങ്ങളായ ആത്ത പ്രലാപ ത്തെ ത്യജിച്ചു പുരോഭാഗത്തിങ്കല് കലി കു൭ “പട്ട അങ്ങയുടെ ൃപ്പാദങ്ങളില് നമ സ്മ്രാരം. സ്മി, പൂജ ഇവകമ്ളെ ലെയ്യു ദിവസങ്ങളെ നയിക്കുചാ൯ പോകുന്നു. 

ഇനി നാരാഷന്നീയം തൃഴിയദശകാം സസനൂദ്മ്ം, 

൭൨. ത്ര്രീമധുരാഷ്ടകാ. 

അധരം മധുരം വദനം മധുരം 
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം 
ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം 

മധുരാധിപതേരഖിലം- മധുരം ൧ 
വചനം മധുര ചരിതം മധുരം 

വസനം മധുരം വല്തം മധുരാ 

ചലിതം മധുരം ഭൂമീതം മധുരം 
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം. ൨ 
വേനണ്൪മധുരോരേനണ്ര്൪മധു ദ്ദ 

പാണിര്മധുരഃ പാദൌ മധ്ുരൌ 
വത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം _ മധുരാധിപതേ ., ൩ 



൨.൮ സൂവരത്നമാച 

ഗീതം മധുരം പിതം മധുരം 

രൃദതം മധുരം സൂപ്പി മധുരം 

രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം __മധുരാധീപതേ .; 

കാരണം മധുരം തരണം മധരം 

ഹഫാരണം മധുരം രമണം മധുരാ 

വമീതം മധുരം ശമിതം മധുരം _മധുരാധിപതേ .. 

ഗംജാ മധുരാ മാലാ മധുരാ 
[ടി 

യമുനാ മധുരാ വിചി മധുരാ 

സലിലം മധുരം കമലം മധുരം ._ മധുരാധിപതേ... 

ഗോപി മധുരാ ലിലാ മധുരാ 

ഖയ്യാം മധുരംഭൂതം മധുരം 

ഇഷ്ടം മധുരം ശിഷ്യം മധുരം . മധുരാധിപതേ .. 

ഗോപാ മധുരാ ഗാലോ മധുരാ 

യ ്ിരമധുരാ നൃഷ്ടിര്മധുരാ 

ഒളിതം മധുരം ഫലിതം മധരം 
മധുരാധിപതേരഖീിലം മധുരം 

ശ്രിവല്ലഭാചായ്യുവിരചിതം 
മധുരാഷ്ടകം സംസം. 

൭൨. ശ്രികൃഷ്ണാശയ പ്പോത്രം. 

സവ്വമാര്ഗേഷുനദ ദൃഷ്യകലൌചകലിധമ്മിണി 

പാഷ സ്ധെപ്രചുരേലോകേ കൃഷ്ഠഎവഗതിമ്മമ. 

ലിയൃയഗത്തീല് ശര കൃഷ്ണ ചാമി. ന്നേയാണു ഏനിക്കു ആശ്രയാം 

മ്മ ക്രാംതേഷ്ടദേശേഷ്യ പാപൈകനിലയേഷ്ടച 
[൭] ി 

സല്ചി ഡാവയ ഗല ലോകേഷ്ട കൃഷ്ണ്ഏവഗതിമ്മമ. 

ധീ കൃള്സ്വാകി തന്നേയാണ് എനിക്കു ആശ്രയം. 

ഗംഗാദിതി ത്ഥവരേൃഷ്ട ദുഷ്ൈരേവാ വൃതേഷ്വിഹ 

തിരോഹിതാധിദൈധേഷ്ട കൃഷ്ഠഏവഗതിമ്മമ. 

൧ 

ഭക്തി കമ്മാദി മാഗ്ഗങ്ങാം നശിച്ചും പാഷണ്ഡികം നിറഞ്ഞും വരുനനരായ ക 

൨ 

മ്േച്ചഡിബിഡമായി പാപപരിപൃണമായി। സജനപിഡാ വക്തമായിറിക്കു 
൨൪ ണ 



ശ്വികൃഷ്ണശേയസ്യോത്രം ൨൨൯ 

ഗംഗാദി ശ്രുഷ്ടി ത്റങ്ങ റം ദുഷ്യാക്രാന്തങ്ങളായും
 ശ്രേഷ്ടദേവതകുറം മറഞ്ഞുംവ 

രുന്ന അവസരത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണം .---- 

അഹംകാ വി മുഡേഷ്ട സ്സ പാപാനുവത്തിഷ്യ 

ലാഭപൃജാ ത്ഥയത്തേഷ്ട് കഷ്ണഏവഗതിമ്മമ. 

സന്ത്തുക്കരം അഥങ്കറരമത്തന്മാരായ! പാപിഷ്ടന്മാനായി ഫ ലുക്ക ളായിഭിക്കു 

മ്പോരം ശ്രീകൃഷ്ണം. 

അപരിമ്താഠനഷ്ടേഷു മംത്രേഷ്യവൃതയോഗിഷ് 

തിരോഹിതാദിദേവേഷ്ട കൃഷ്ടുഎവഗതിമ്മമ. ൫ 

മത്രങ്ങളും വ്രതങ്ങളും യാഗിവ്ൃന്ദങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളായും ആദി ദവന്മാര് മറ 

ഞ്ഞും വരുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ... 

നാനാവാദവിനഷ്ടേഷ്ഠ സവ്യകമ്മയ്രതാദിഷ്ു 

പാഷണ്ഡൈക്പ്രയത്നേഷ ക ൮എവഗതിമ്മമ. ൬ 

ത് 

പാഷണ്ഡ പ്രയത്നത്താൽ കമ്മനിഷ്ടകരം ലുപൃങ്ങളായിരിക്കുമ്പോരം ശ്രികൃഷ്ണം ടം 

അജാമിലാദിദോഷാണാം നാശകോന്നഭധേ സ്ഥിതഃ 

ജ്ഞാപിതാഖിലമാഹാത്മ യഃ കൃഷ്ണുഎഎവഗതിമ്മമ. ൭ 

അജാമിളാദികളുടെദോഷങ്ങളുടെ നാശകനായി, അറിയഖപ്ുട്ട അഖിലമാഹാ 

ത്മയത്തോടു കൂടിയവനായി സ്വാനുഭ്ൂതിയോടുകടിയിരിക്കുന്ന ശ്രികജ്ണു.. ടം 

പ്രാകൃതാസ്സ്ുകലാദേവാ ഗണീതായന്ദകാബയഹല് 
ും റ ി പ് 4 [॥ 

പുണ്്ാനന്ദോഹരി പസ്ലാല് കൃഷ്ണഏ്വഗതവിമ്മമ. ൮ 

എല്ലാ ദേവന്മാരും. പ്രാകൃതന്മാരും തആതനന്ദത്തിെറ അള.പോടുകൂടിയവരും ആ 

കുന്നും ഫരിയാകട്ടെ ആനന്ദപട് പുണ്ണ നാണു , അതിനാല് ശ്രികൃള്ണും ടം 

വിവേകധൈര്യഭ ൭ ഗഠാദീരഹിതസ്യവിശേഷതര് 
ഇട ച റു € 

പാപാസ തസ്ൃദിനസ്മു കഷ്ടഎവഗതിമ്മമ. ന് 

വിചേകം മെധയ്യും ഭക്തി മുയലായം.കൂടാഴെയും ൨ാപതല്ലരനായും ദിനനായും 

ഇരിക്കുന്ന എനിക്കു ശ്രീകൃഷ്ണം... 

സവസാമ ത്ഥൃസഫഹ ത ഡു ത്രൈഖാഖിലാ ഥകൃല് 

ശരണാത്ഥിസമു ദധാരംകൃഷ്ണും വിഞോപയാമൃഹം. ൧റ 

സവസമത്ഥനായി സവര സവ്യ വം ചെയ്യുന്ന വനാകുന്നു കൃഷ്ണ്ണനന. ര നോഗത 

ന്മാരുടെ ഭക്ഷിതാവായ ആ കൃഷ്ണനെ ഞാന് സ്മൂയിക്കുന്നു. 
ടന 

കൃഷ്ണാ ശ്യമിദംപ്ലോത്രം യഃപറേല്ക്ടഷ്ണസന്നിധൌ 
4 യേ വ്യ ഉ ൬ ി തസ്യാ യോഭവേല്കൃഷ്ണു ഇതിശ്രിവല്ലഭോബ്ദവില്. ല് 

തു [ ) റ ( ി] സ ഈ സുപ്ര കൃഷ്ണ സ ന്നിധിയില് ആ പറിക്കുന്നു വൊ അവനു ക്ല്്ന് ഞആ 
ശ്രയമായി ഭവിക്കും. 

നി 

ശിവല്ലഭാചയ്യുവിരചിതം ക്ഷ്ലാശ്രയപേപ്തോത്രം സം പടം. 
ശ്രി 

ഉ :: 



സൂവരത്നമാല 

൭൪. ശ്രീവ ഷ്ലുശതനാമര്പ്പോത്രം. 
നാരദ ഉവാച. 

ഓം വാസുദേവം ഹൃുഷികേശം വാമനംജം.ശായിന. 
ജനാർദനം ൨ രിം കൃഷ്ണം ഗ്രിവക്ഷം ഗരുഡദ്ധ്വജം 

വരാഹം വൃ സ്ധരികാക്ഷം ൮സിംഹം നരകാന്തകം 
അവൃകതം ശാശ്വതം വിഷ്ണുമനന്തമജുമവ യം. 
നാരായണം ഗദാധ്യയക്ഷം ഗോവിന്ദം കിത്മിഭാജനം 
ഗോവദഭ്ധനോദ്ധരം ദേവം ദൂുധരം ഭവനേശ്വരം 

വേത്താരം യജ്ഞപൃരുഷം യ ദ്തശംയജ്ഞവാഹകം 
ചക്രപാണിം ഗദാപാണിം ശംഖപാണിം ദാരോത്തമം 
വൈകുണ്ണം ദുഷ്ടദമനം ദൂഗദം പിതവാസസം 
ത്രിവിക്രമം ത്രികാലക്തം ത്രിമൂത്തിം നന്ികേശവരം. 
രാമം രാമം ഹയ ഥിവം ഭീമം രെയാം ഭവോതഃവം 
ശ്രിപതിം ശ്രിധരം ശ്രീശം മംഗളം മഗേളായുധം. 
ദാമോദരം ദമോപേതം കേശവം കേശിസൂദനം 
വരേണ്ടും വരദം വിദ്റ്റും ആനന്ദം വസുദേവജം. 
ഹിരണ്രേതസംദിപ്പും പുരാണം പുര്ഷഷോത്തമം 
സകലം നിഷ്കുളം ശുഭ്ധം ഗിര് ണം ഗണശാശ്വതം. 
ഹിരണ്ൃതനുസംകാശം സൂഷ്ടായുതസമപ്രഭം 
മേഘശ്യാമം ചതുരബാഹ്ും കുശലം കമലേക്ഷണം. 
ജ്യോതിത്രപമ പംച സ്വത്രപം ൪:പസംസ്ഥിതം 
സവന്തം സവത്രപ സ്ഥം സവേശം സവതോമുഖം. 
ഞോനം കൂട ്ധമചലം ്താനദം പരമം പ്ര൫ം 

യോഗിശം യോഗിഠിഷ്ണാതം യോഗിവം യോഗരൂപിണം. 
ഈശ്വര സവ ഃതാനാം വന്ദേ ദുതമയം പ്രടും 
ഇതിനാമശതം ദിപ്വും വൈഷ്ണവം ഖലുപാവനം. 
പ്യാസേനകഥിതം പൂവം സവ്പാപ പ്രണാശനം 
യ$പദേല്പ്രാതരുത്ഥായ സഭധേദ്ദൈഷ്ണുവോനര. 

സവപാപവിശുദ്ധാ മാ വിഷ്ണുസായുജ്യ മാപ്ലയാല് 
ചാ ന്ഠായണസഹസ്റാണി കന യാദാവശതാനിച 

1): 

മം 

൧൧ 

൧൨ 



ശ്രികൃഷ്ണകവചം ൨൧൧ 

ഗവാംലക്ഷസഹസ്സാണി മ തിഭാഗിഭലേന്നര$ 

അശ്വമേധായയതം വൃണ്യപഫേലം പ്രഫ്ലോതിമാനവ$ ൧൫ 

ഇതി ശ്രിിഷ്ക്ണു പുരാണ വിഷ്ണ്ുശതനാമസ്യോത്രം സന്മുണ്ണം- 

൭൫. ശീകൃഷ്ണകുവ ചം. 

പ്രണമ്യദേവംവിഷ്ലേശം പ്രണമുച സരസ്വതിം 

പ്രണമൃച മനിന്സവാന്൯ സവശാസ്ത്രവിശാരദാന്. ഥ 

ശ്രീകൃഷ്ണുകവചം വക്ഷേ ശികിത്തിവീജയഷപ്രദം 

കാന്താരേപഥീദു്റച സദാരക്ഷാകരംസ്ലേണാംം ൨ 

ശ്രീഗണപതിയേയും ശ്രീസരസ്വതിദയയും ശാസ്പപാരംഗതന്മാരായ സവമുനി 

കളേയും നമസ്തൂരിച്ചുകൊണ്ട ശ്രീം കീത്തി, പിജയം മുതലായവയെ തരുന്നതും സവീദി 
മ 8 റ? 

ക്കുകളില്ുാ എല്ലാരയ്ക്യോഴം പക്ഷായ ചെയ്യുന്നതുമായ “ശ്രികൃഷ്ണുകവചത്തെ ' പറയുന്നു. 

സ്തത്വാ**നിലാംബുദശ്യാമം നിലകുഞ്ചീതകുന്തളം 

_ ബറ്റിപിഞ്ചരലസമന്മലിം ശരച്ച നുൂനിഭായനം. ൩ 

രാജീവലോചനംരാജ ദ്വേണു നാഃദൃഷിതാധരം 

ദിഘപിനമഹാബാഫ്ഹം ശ്രിവസ്സഡാകിതവക്ഷസം. ര് 

ഭൂഭാരഃചഹാരണോല്ല്യ ം കൃഷ്ണംഗിവാണവന്ദിരം 
നിഷ്കളംദേവഖദേധവേശം നാരദാദിഭിരച്ചിതം. ൫൭ 

നാരായണംജഗന്നാഥം മന്ദസ്മരീതവിരാജിതം? 

ജപേദേവമിമംഭ ത യാ മന്ത്രംസ ദ്യ ത്ഥസിദ്ധയേ. ൬ 

സവ്വദോഷഹരംപുണ്ടും സകലപ്യാധിനാശനം 
രു വ 

വസുദേവ സുതഃപാതു മുദ്ധാനം മമ സവദാ ൭ 

ലലാടംദേവകിസൂനുഃ ഭ്രയുശംനന്ദനന്ദനഃ 

നയനൌപൃതനാഹന്താ നാസാംശകടമദനഃ ൮ 

യമളാജ്ജു നഹൃല്കന്റെറൌ കപോലൌ നഗമദനഃ 

ദന്താന്ഗോപാലക3പാതുജിഹ്വാംഹയ്യംഗവീനഭ$ക്. ന് 

യമളാ൪ ജ്ജൂന ഹുല് രണ്ടു മതതു മരങ്ങളെ നശി പ്പിച്ചവന്. ഹയ്യംഗവീനഭൂക് .. 
പുതു വെണ്ണയെ ഭക്ഷിക്കുന്നവന്, 

നം മയില് ച ।ലിയെ ധരിച്ചവന്. ൪ ഓഠക്കഴരെ പിളിക്കുന്നവന്. 
4: ഭഭാരനാശകന്. 



൨.൧൨ സൂവരത്നമാഖാ 

ഓഷ്ടംധേനുകജീല്പായാ, ദധരംകേശിനാശന$ 
ചിബുകംപാതുഗോധിന്ദോ, ബലദേഖാനുജോമുവം. ൧റ 
അക്രുരസഹിതഃകണ്ണം, കക്ഷെൌരന്തിചരാന്തകഃ 
ഭജൌചാഞ്യരഹാരിമ്മേ, കരൌകംസനിഷ്ടദനഃ. ൧൧ 
വക്ഷൊലക്ഷ്തിപതിഃപാതു, ഹൃദയംജഗദിശ്വരഃ 
ഉദരം മഥുരാനാഥോ. നാഭിംദ്വാരവതിപതി. ൧൨ 
രുശിണിവല്ലഭഃപു ഷ്യം ജഘനംശിശുപാലഹാ 

ഉയരൂപാണ്ഡവദൂതോ,മേജാനുനിപാത്ഥസാരഥിര. ൧൩ 
ജാനുക്കഠാംമുട്ടുകഠം. 

വിശ്വരൂപധരോജംഘേ; പ്രപദേട്ടുമിഭാരഹൃല് 
ചരണൌയാദവ3പാതു പാതുവിഷ്ലോഖിലംവചു8. ചര് 

ജാഘംകണംകാല്. ഡ്രപദംടപുറംകാല്. 

ദിലവാപായാല്ജഗന്നാഥോ. രാത്രൌനാരായണ$സ്വയം 

സവ്യകാലമുപാസിരിസ്റ്റവ്യകാമാ ത്ഥസിഭധയേ. ൧൪൫ 

ഇദംകൃഷ്ണബലോപേതം.യ3പഠോല് കവചംനരഃ 

സവ്ൃദാത്തിഭയാന്മു ൨൭൪ കൃഷ്ണ്ഭ തിം സമാപ്ലയാല്. ൧൬ 
ഇതി ശ്രീ കൃഷ്ണുകവചം സന്മൃണ്ണും. 

൭൬. ഗേ പിന്മാഷ്ടകം. 

സത്യം ഞ്ഞാനമനന്തം നിതൃമനാകാശം പരമാകാശം 
ഗോഷ്ടപ്രാംഗണരീംഖണ ലോലമനായാസം പരമായാസം 
മായാകലിത നാനാകാര മനാകാരം ഭവനാകാരം 

ക്ഷ്ലാമാനാഥ മനാഥം പ്രണമത ഗോയിന്ദം പരമാനന്ദം. ൧ 

സത്യമായി ജ്ഞാനസ്വരൂപ മായി അനന്തമായി ശാശ്വതമായി സൂക്ഷ്മായി 

സ്ഥലമായി (നി൪ഗുൂണമായി സഹഗുണമായി) ഗേ.ഷ്ടപ്രമദശത്തില് ക്രീഡാതല്ലരനായി 

നിഷ ക്രിയനായി ക്രിയാരൂപനായി മായയാല് കല്പിക്കപ്പെട്ട അനേക രൂപങ്ങളോടു 
കൂടിയവനായി രൂപരഹി തനായി ജഗദ്രൃപനായി ഭൂമിയ്ക്കും ലകക്്ിയ്ക്കകം നറനോയി, 
നാഥരഹിതനായി പരമാനന്ദസ്വരൂപ നായിരിയ്ക്കുന്ന ഗോധിന്ദന്നെ പ്രണമിച്ചാലും 

മുത്സ് നാ മത്സിഹേതിയശോദാതാഡനശൈശവസംത്രാസം 

പ്യാദിതവശ്താലോകിതലോകാലോകചതുദ്ശലോകാളിം 
ലോകത്രയപുര മുല സുംഭം ലോകാലോക മനാലോകം 
ലോകേശം പരമേശം പ്രണമതഗോവിന്ദം പരമായാന്ദം. ൨ 



ശ്രികൃഷ്ണകവചം ൨൧൩ 

“മണ്ണതിന്നുന്നുവോ? എന്നു, ചോദിച്ച യശോഭയുടെ താഡനത്തില് കെശശവഭയ 
ത്തോടുകൂടിയവനായും വാ പിളന്നപ്പ്പോഴം പതി നാലു ലോകങ്ങളെ. കാണിച്ചു ഒകാട 

ത്തവനായും ലോകത്രയമാകുന്നു പൃരത്തിനു മൂലാധാരമായും ജഗമ്മയനായും ജഗ 

ദ്വ്യതിരിക്തുസായും ലോകനറഥനായുഠ സവ നാഥനായും പരമാനന്ദസ്വരൂപനായും 

ഇരിയ്ക്കുന്ന ഗോവിന്ദനെ പ്രണമിച്ചാലും. 

ത്രൈധിഷപരിപ്പവിരഫം ക്ഷീതിഭാരഫം ഭവരോഗഘം 
ത്ര ഡ്ലു വൃ ഹ | ഹ ന് 

കൈവല്യംനവനീതാഹാരമനാഹാരം ഭുവനാഹാരം 
വൈമല്യസ്റ്റുടചേതോ പൃത്തിവിശേഷാഭാസമനാഭാസം 

ശൈവംകേവലശാന്തം പ്രണമതഗോവിന്ദം പരമാനന്ദം. ൩ 

അസ്ൃയരഹരനായി ദ്രഭാരത്തേയും സംസാരര്ത്തയും നശിപ്പിയ്ക്ുവാനായി മോ 

ക്ഷരൂപ നായി നവനീത (പുതു വെണ്ണ) ഭക്കായി ആഹാനനഹിതനായി സംസാരസ്വരൂ 

പനായി നിമ്മലഹ്ൃദയങ്ങളിന് വിള.ങ്ങുന്നവനായി കമ്മ൦ഫിത നായി മംഗള രൂപനായി 

കേവലശാന്താത്മാവായി.......ംം 

ഗോപാലാട്ടൂലിലാവീ ഗ്രഹഗോപാലംകലഗോപാലം 

ഗോപിലഖേലഠധഗോവദ്ധാവയ്യതിലിലാവീലസിതഗോപാലം 

ഗോഭി൪നിഗദിതഗോവിന്ദസ്റടനാമാനംബഫഹുയനാമാനം 

ഗോപിഗോചരപഥികംപ്രണമതഗോവിന്ദംപരമാനന്ദം. ര് 

ഭൂരക്ഷകനായി ലീലാദഗാപഘനായി ജഇടയധാശത്തില് പിറന്ന വനയോി 

ഗോപികളു.ടെ വിനോദ യിന്നായി ഗോചര്ദ്ധന പവതത്തെ എടുത്തര്ല്പാഠം അമനക 

ഗോപാലന്മാദരാടുകൂടിയവനായി വേദങ്ങളാല് ഉച്ചരി യു;പ്പെട്ട ഗോവിന്ദ എന്ന നാ 

മത്തോടുടകൂട'യവനായി അനേക നാമങ്ങളു.ള്ളവനായി ഗോപിലോലനായി 

ഗോപിമ ങ്ഡലഗോഷ്ഠിഭേദംഭേദാവ സ്ഥമഭേദാഭം 

ശശ്വല്ഗോഖ്യരനിര്ഭ്ധക്ഛതോത കൃതധൂളിധൂസരസെഃഭാഗ്യം 

ശ്ുഭ്ധാഭ ദതിഗൃഹിതാനന്മമചിന്ത മയചിന്തിതസല്ഭാവം 

ചിന്താമണിമഹീമാനംപ്രണമതഗോവിന്ദംപരമാനന്ദം. ൫ 

ഗോചീസമൃഹമ്തിമ൯റ വിവിശക്രിഡകമളാടുകൂടിയവനായി അചസ്ഥാളേദ 

മുള്ളവനായി യി&ഭേദമായി പ്രകാശിക്കുന്നവനായ! ഇടവിടാതെ പശുക്കളുടെ കുള. 

നുകളാല്, ഉയരുന്നതായ പൊടികളെ അണിഞ്ഞവനാഠി (പതുക്കെ മേസ്ക്ന്ന വനാ 

യി) ശ്രഭ്ധാഭക്തിയുള്ളവക്ക് ജെനന്ദപ്രദനായ! അലിന്ത്യനായി സന്മാത്രനായി ചി 

നത്താമണിമാഹാത്മയ മുള്ളവനായ' ൦. 

സ്റ്റാനവ 0 കുലയോഷിദ്വസ്ര്രമുപാദായാഗമുപാ തൃഡ്ഥം 
വ്യാദിത്സംതിരഥദിഗ്വസ്ര്രാ ഉ പദാതിരപകഷന്തം 

നിദ്ധൃതദ്പയശോകവിമോഹംബു ഭധംബുഭ്ധേരന്തസ്ഥം 

സത്താമാത്രശരിരംപ്രണമതഗോവിന്ദംപരമായന്ദം. ൬ 



൨൧൪ ൩ വരന്തമാല 

വിവസ്രുകമായി കുളിക്കുന്ന (ഗോപ സ്മവീഭൂടെ ധസ്തൂങ്ങളെകയ്യുലാക്കി (ആല് 
വൃക്ഷത്തിന്മേല് കയറിയവനാ ന [ ട് ക യും ദഗാപസ്സ്രികളെ ദിഗ്വസ്ൂുകളാക്ക് പ്രത കപ്പെട 
ത്തി ഹസിച്ചവനായും ശോക ത്തയ്യം വിമോഹരത്തയും നശിപ്പിയ്ക്കുന്നവനായുഠ ജ്ഞാ 
ന യായും ബുത്ധിയയുടെ അന്തദാഗത്തില് സ്ഥിയനായും സറ്റപനായും...ംംം.ം. 

കാന്ത കോരണകാരണുമാദിമനാദിംകാലമനാഭാസം 
ലി വ് കാളിന്ദിഗതകാളിയശിരസ്സുമുഹുര്ഡൃതു ന്തംസുഹസന്തം 

കാലംകാലകലാതീതംകലിതാശേഷംകലിദോഷഘം 

കാലത്രയഗതഹേതുംപ്രണമതഗോധവിന്ദംപരമാനന്ദം. ൭ 
മഴനാഹരനായി സൂക്ഷ ല് സൂക്ട്്തരനായി ആദിയായി ആദിരഫിതനായ! 

കാലസ്വത്ൂൂപനായി നിഷ് ക്രിയന യി കാളിന്ദിയിക കാളിയയഡെറ ശിരസ്സില് ഇടവ 
ടാതെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവനായി ഹാസ ഭയമാടുകൂട'യവനായി കാലാരിതനായി സവ്വകാ 

രണനായി കലിദോഷനാശകനായി ത്രികാലകാരണതായി.......ം.ംംം 

ബൃന്ദാവനഭവിഃവൃന്ദാരകഗ റബ്ലന്ദാരാധിതവന്ദ്യംസല്_ 
റീ 

കു ന്ദാഭാമലമന്ദഠ വ്ര നി, ധാന്നറം ന,ഹഎഭാ നന്ദം 

വന്ദ്യാശേഷമഹാമു നിമാനസവഡവന്ദ യാനന്ദപദദ്വന്ദം 
വു ന ര 

നന്ദ്യാശേഷ ൧ ണാഗ്ലിംപ്രണമതഗോവിന്ദംപരമാനന്ദം. ൮ 
വൃന്ദാവനത്തില് മദ വഥണങ്ങളു.ടെ ബ്ലന്ദത്താല് ഞരാധിയ്യു,ച്ചെട്ടവനാക (ബ്ര 

ഫ്മാവിനാജ) വന്ദ്യനായി ധ വള മന്ദുസ്തി മരഞഞാടുഖവനായി ഭക്തപ്രിയനായി മുനിഗണ 
ങ്ങളാല് വന്ദിക്കപ്പെടന്നവയ യി ഗുണസമൂഫര്ത്താടുകൂടിയചയായി,.,ംംം... 

മു ] ഗോധിന്ദാഷ്ടകമേതദധിതേഗോവിന്ദാ സരീതചേതായ$ 
ഗോധിന്ദാച്ചയത!മാധവ!വിഷ്ണ്കോ!ഗോകലനായക!കൃഷ്ണ്നേതി 
ഗോധിന്ദാംഘ്വിസരോജധ്യാനസുധാജലധൌതസമസൂാഘോ 
ഗോവിന്ദംപരമാനന്ദാമുതമന്തസ്ഥസെതമഭ്കേതി ന് 
ഈ ഗോവിന്ദാഷ്ടകത്തെ പറിച്ചു ഗോധിന്ദഭക്തിദയാടുകൂടി യാതൊരുത്ത൯ 

ഗോവിന്ദ! അച്്യത! യുത്യഠദിനാമങ്ങളെ ജപിദണ്നെ അവഷ ഗോവിന്ദപദധ്യറാന 
ത്താല് സകല പാപങ്ങളും നശിച്ചു പരമാനന്ദസ്വരൂപ യ ഗോവിന്ദപദത്തെപ്രാപി 
സ്ന. 

റു ി 

ഗ്ര കേരാചാര്വവതംിയം ശോധിന്ദാഷകം പി 9, ിശ ] 2. ൽ സൃ പുളക 4 

൭൭. ഭജംഗപ്രയാതാഷ്ടകം. 

സുധാധാമനൈജാധരാധാരലവേണം 

കരാഗൈ രുദഗ്രൈരതിലൃഗ്രശി ലൈ 

സദാപൃരയംബഞാരയ൯ഗോവത്രഥാന് 

പുരഃ പ്രാദുരാസ്യാംമമാഭിരവിര? ൧ 



ഭുജംഗപ്രയാതസ്ഷലോത്രം ൧൧൪ 

അമുതമയമായ തന്െറ അധരത്തില് ചന്നിടിക്കുന്ന രഓാടക്കുഴലിനെ ഉല്കൃഷ്ട 
ങ്ങളായി പരിദഭ്ൂമിച്ചിയ ങ്ങുന്ന (മവഗത്തോടുടകൂടിയ) വിരലുകളാല് എല്ലായ്ക്കാഴം തട്ടിവി 

ളിക്കുന്നവനും പശുക്ളട്ടത്തെ മേയ്ക്കുന്ന വനും ആയ ദഗാപര്ശ്യഷ്യന് (ശ്രീക്ട്ത്റന്) എ 
രി 

നിക്കു ൮ ത്യക്ഷപ്പെ ഉടണ മ. 

യശോദായശോദാനദരക്ഷാംബ്യജാക്ഷ 

പ്രതിപപ്രമാദപ്രഹാണപ്രവിണ 

നിഭാപാംഗസംഗോനദവാനംഗഗോപാം_ 
ജി 

ഗനാപാംഗവൃത്യാംഗണീിഭൂതദേഹ ൨ 
യദശാദയ്മ്യു യശസ്സിനെ ദാനം ഖെയ്ക്കാന് ദക്ഷ (സമത്ഥ)നായുള്ള അല്ലയോ 

അംബുജാക്ഷ (കൃഷ്ണ!) ശത്രരഗവസംഹാരത്തിനു സമത്ഥനായുള്ളോര്വ! തന്റ കടക്ക 
ണ്ണടിയാല് ഇഭകിത്തിന്ന ഗോപസ്റ്രികളുടെ കടമിഴികളുടെ നഗ്ൃയമത്തിനു രംഗമായിതീന 
ദേഫര്ത്തോടുകൂടിയവ 2 സ്പ (ശോപിലോല/) അങ്ങു എനി യ്ക പ്രത്യക്ഷാപ്പെടേടേം 

സദാരാധികാരാധികാസാധികായ 

പ്രതാപ പ്രസാദപ്രഭോക്ട്ഠദേഖ 

അനംഗിക്ൃതാനംഗസേവ്യയാന്തരംഗ 

പ്രവിഷ്ടപ്രതാപാഘഹുന്മേപ്രസിദ. ൩ 
എല്ലായ്പോഴും രാധയുടെ ഇഷ്ടരമണനായി പ്രതാപത്തോടും പ്രസാദത്തോടുംകൂ 

ടിയ പ്രദൃവായി മന്മഥവൈരിയാല് സേവിയ്കകുപ്പെട്ടവനായി പാപമ്ാശേകനായിര യ്ക്കു 
ന്ന അല്ലയോ ക്ട! പ്രസാദിച്ചാലും 

രമാകാന്തശാന്തപ്രതിപാന്തമേന്ത$ 

്ഡിരി ടുതപാദാംബ് ലയ പ്ംഭവാശൃൂ 

സദാകൃഷ്ണുകൃഷ്കേതിനാമത്വദിയം 
വിഭോ റഹ് ണതോഹഫേയശോദാകിശേോര. ര7് 

ഫേ! യമ.ശരദാനന്ദന! രമാപ2! ശാത്താത്മഡ। ശത്രൂരനാശന! എല്ലായ്യോഴം ക 
91 കൃഷ്ണ! എന്നി അങിനെ അങ്ങയുടെ നാമത്തേ ജപിക്കുന്നവനായ എന്െറ ഉള്ളില് 
സ്ഥിരമാക്കിചെയ്യുപ്പെട്ട പാദ്ധംബുജത്തോടുകൂടിയവനായ। അങ്ങു ഭവിചേണെമേ. 

[ഴി 
ൽ ദ്ദ ഴ് ൭ രി സ് പുരദംഗഭൂമിഷ്ടമംചോപവിഷ്ടരോ 

ചല ല്ല ത,പക്ഷേഭയംചാനിനിഷോ 
അളവ്രാതജുഷ്ടോത്തമസ്രശ്ധരശ്രിീ_ 
മനോമന്ദിരത്വംഹരേമേപ്രസിദ. ൫ 

രഗ ദഭ്ൂമിയിക മംലപ്രദദശത്മില് സ്ഥിതന്മാരായ ശത്രു ക്കഠംക്കു ഭയരത്ത ചേ അവനായി അകി (വണ്ടു) സമൂഹതോല് സേവിയ്കുപ്പെട്ട ഉത്തമമാല്യ ൫ 
[ [ജി ി മ്ണിഭഗവകിയുടെ മനസ്സിനു മന്ദിരമായിരിക്കുന്ന ല്ൃയൊ ഹ൪.| 

യിതക്കൊണ്ടു പ്രസാഭിച്ച ല്യം. 

ഭത്തോട്ടക്ൂടിയ ല 

അങ്ങു എനിക്കാ 



൨.൧൬ സൂവരത്നമാല 

സ്ത്രസ്ത്രേര കസ്മാന്ത്വമസ്മാല്സ്വതോന 

സ്തരസ്ധൃയം ബുജസ്കേരനേത്രാനുകംപിന് 
സ്തിതോത്ഭാവിതാനംഗഗോപാംഗനാംഗോ. 
ല്ലൃസല്സ്വാംഗസത് സംഗലംഭേശപാഹി. ൬ 

അല്ലയോ അംബ്ുജാക്ഷ! ദയാഃലാ! സ്കൂരനുതുല്യമായ സൌന്ദര്യത്തോടുകൂടിയ 

൮൭൩! അങ്ങു എന്തുകൊണ്ട ഈയുള്ള വരെ സ്തൂരിക്കുന്ന ല്ലാ? പുഞ്ചിരിയാല് ഗോപസ്റ്റീക 
ഒളെ കാമമപ്ൃകളാക്കിചെയ്യു അവരുമായുള്ള അംഗസാഗത്തെ പ്രാപിപ്പാന് സകത്ഥ 
നായ അല്ലയോ ദേവ എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും, 

രമാരാമരാമാമഗോഹാരിലേഷോ 

ദ്ധതക്ഷോണിപാലൌഘപാപക്ഷയഷേശ 

ദരോത് ഫുല്ലപംകേരുഹസ്നേരഹാസ 

പ്രപന്നാത്തിഹന്നന്ദസൂനോപ്രസിഭ. ൭ 

അല്ലയോ ലക്്ട്രീശ! സ്ര്രീലംപ ടന്മാരായി ഗവിഷ്ടന്മാരായ രാജാക്കമൂുടെ പാപ 

ത്തേ നിപ്പിച്ചവനും ഏതാനും വിടനതായ താമരര്പറലെ സുന്ദരമായമന്ദഹാസത്തോ 

ടുകൂടിയവനും ഭക്താത്തിനാശകനും ഞയ നന്ദസൂനോ! (കൂജ!) പ്രസാദിച്ചാലും 

കുരംഗിദ്ദശാനംഗസംഗേനശശ്വ_ 
ന്നിജാനന്ദദാധന്ദകന്ദാതികാല 

കലിന്ദോത്ഭലോത് ഭൂുതപങകേരുഹാക്ഷ 
സ്വഭ ദതാനുഭ താത്മപാഭപ്രസി ൭. ൮ 

സുന്ദരി (ഗോപി) കളുമായുള്ള കാമകേളിയാല് ശാശ്വതമായ നിജാനന്ദത്തെ കൊട്ടത്ത 

വനായും തതനന്ദമൃപമായുഠ ക്ല്ണവള്സു നായും കാളിന്ദിയിലെ താ മരപാലെയിരിക്ു ന്ന 

നേത്രമത്താടു കൂടിയവനായും നപഭക്തന്മ ക്ര സാഡൂജ്യത്തെ കൊടുക്കുന്ന വനായും ഉരി 
ക്കുന്ന അല്പദയാ ദേവ! പ്ര സാദിച്ചാലും. 

ഭൂുജംഗപ്രയാതാഷ്ടകേനാനുയാതോ 

ഭജംഗെശയാനംഹരിംസ സൃവിതി 

രതി പ്ലസൃകൃഷ്നറേഭവത്യാശുനീത്യാ 

കിമന്വ്യൈഫലൈര്പഫല്ഗുഭിസ്റ്റേവകസു. ന് 

ഈ ഭൂജംഗപ്രയ താഷ്ടകത്ത പഠിച്ചു യാവനൊരുവന് അനന്തശായിയായ ഹരി 

യെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവനു കൃഷ്ണനില് ശാശ്വതരതി (ഭക്തി) ഭവിക്കും  സവകന്മാരായുള്ള 

വക്ട് അ ന്യങ്ങളായ ഫലങ്ങറം എന്തിനു? 

ഇതി ശ്രീവിംലാചായുവിരചിതം 
ഭജംഗപ്രയാതാഷ്ടം സം പനം. 



ശ്രീസിംഹകവച്ചപ്രാരം8 
൨.൧൭ 

൭൮. ശ്രീ൮ സീഹകവച്പ്രാരശഃ, 

൮സിംഹകവചംവക്ഷ്യേപ്രഹ് ലാദേനോദിതംപൃരാ 
പം ന ി 1 ൧ 

സ മുരക്ഷാകരംപൃണ്യം സവ്വോപദവവനാശനം 

സവ്വസംപല്കരംചൈവ സ്വഗ്ഗമോക്ഷപ്ര ദായകം 
ഥ 

ധ്യാത്വാനൃസിംഹംദേവേശം ഹേമസിംഹാസനസ്ഥീിതം. ൨ 

സവ്രക്ഷയയും ചെയ്യുന്നതായ! പാവനമായി എല്ലാഉ പദ്രവങ്ങളയും നശി 
ടി റ) ു പ്പ്കുടന്നതായി അഖ ലസാപല് കരമായി സ്വശുദമാക്ഷങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതായ ൨ണ്ട 

] ച ക ൽ പ്രഹ ലാദനാന് പറയപ്പെട്ട ൮ൃസിംഫഭവചത്തെ വചിയ്യ്ുന്നു. 

വിവ്ൃതാ സ്യൃയംത്രിണയനംശരദിന്ദുസമപ്രഭം 
ലദഷ്ച ്യാലിംഗിതവലാമാംഗം വിട്ടുതിഭിരുപാ ശ്രിതം. ൩ 

ചതു൪ടുംകോമലാംഗം സ്വദ്്റ്റകു ണ്ഡലശോഭിതം 
മവോജശ്ശോഭിതോരഷ്കും രത്നകേയ്യരമു ദിതാ. ര് 
തപ്പു കാംലനസംകാശം പിതനിമ്മടം വാസസം' 

ം ി ലു കം ഇ ന്ദി സുരമെൌലീ സ്ഥസ് ഫരന്മാണി ച്യദിപ്തിടിട. ദ്വ 
വിരാജിതപദദ്വന്ദം ശംഖചക്രാദിഹേതിഭിഃ 
ഗരുത്മതാചവിനയാല്സ്കയമാനംമുദാന്ധിതം. ൬ 
സ്വഹ്ൃത് കമലസംവാസം കൃത്വാതുകവചംപഠേല്_ 
ഡൃസിംഹോമേശിര$ പാതുലോകരംജാത്മസംഭവഃ. ൭ 

ദേദവശനായി ഹേമസിംഹാസനത്തില് ചരിയ്ക്കകുന്ന വനായി വിവൃത (തുറക്ക 
ഭപ്പട്ട) മായ ആസ്യത്തോടുകൂടിയവനായി ത്രിമയത്രന:യി ശരച്ചന്ദ്രതുല്യപ്രദനായി ല 
കഷ്ടി രമണനായി ഐശ്വയ്യയുക്തനായി പതുഭൂജനായി കോമള ശധീരനായി സ്വമ്ല്റകു 
ണ്ഡലധാരിചായി ബധധാഗ്നിപോചെ ശോഭിച്ച മാവിടത്തോട്ടകൂടിയവനായി രത്ന 
കേയൂരത്തെ ധരിച്ചവനായി സ്വദ്ല്റപ്രഭായുതനായി മത്തപ്പട്ടടുത്തവനായി ജന്ദ്രാദിദേ 
വകളുടെ കിരിട മ്ചിലുള്ള മാണിക്യവശോഭകളാല് ശോഭി ടന്ന പദങ്ങ ളോടുല്ലടിയചനായി 
രാഖധഖക്രാല്യായുധസഹിമനായി ഗരു ഡവന്പ്യനായി സന്താഷയുക്ത നായി റിക്കുന്ന റ 
സി .ഹരൂപിയെ മനഃ പത്മത്തില് ചേത്തു ഈ കവലത്തെ പറി ണൈം, 
യി അവതരിച്ച ൮ൃസിംഹം എന്റെ ശിരസ്സിഭന പാലിക്കട്ടെ. 

ന്നൂസവൃയഗോപി പ്ൃംഭവാസഃ ഫാലംമേരക്ഷതധ്വയഡിം 
ഹൃസിംഹോമേദദശൌപാതു സോമ സൂഷ്യാഗ്നിലോചനഃ. 

ദ്ലോകരക്ഷക്കാ 

൮ 
സവ (സവാച്യപൃന്) ആണെങ്കിലും സുംഭത്തേ വാസമാക്കി ചെയൂവന് ി ] ി ൂ ി സ് മൂതിംമേപാതുസ്ൃഹരിമ്മനിചഷ്യു സൃതീപ്രിഷഃ 

നാ സാംമേസിംഹനാസഡസ്ക മുഖംല ദ്ലിമുഖപ്പിയഃ. ന് 
സ മു യി ബുദ്ധി. 
28: 



൨൧൮  സൂഖരത്തമാല 

സവ്വവിദ്യാധിപഃ പാതുയൃസീിംഹോരസനാമേമ 
വക്ക് തൂംപാത്വിന്ദുവദനസ്സരദാ പ്രഹ് ലാദവന്ദിത$. ൧റ 
രസനാംനാവു് 

സീ .ഹദപാതുമേകംണ്ണംസ്ലൂന്ധൌട്ടഭരണ ന്തകൃല് 
ദിവ്യാസ് തൂശോഭിതടടജോ സൃസിംഹഃ പാതുമേ $ ജൌ, ൧൧ 
സ്തൃന്ധങ്ങരം -- തോളും. ദദരണാന്തകൃല് - സൃഷ്ഠിസ്ഥിഖി സ൦ഹാരകത്താവു". 

ദിവ്യങ്ങളായ അസ്സുങ്ങ ളാല് ശോഭിക്കപ്പെടുന്ന ദജത്തറടുകൂടിയവന്. 

കരൌമേദേവവരദോഡൃസിംഹഃപാതുസര്വത3 

ഹൃുദയംയോഗീിസാധുൃശ്ചനിവാസംപാതുമേഹ 9. ൧൨ 

(൧) ദേവന്മാക്ട് ന. കൊടു ദന്നേവന്. വ ഇരിപ്പിടം 

മധൃംപാതുഹിരണ്യ്യാക്ഷവക്ഷഃകുക്ഷിചിദാ രണ$ 

നാഭിംമേപാതു നൃഹരിദ്സ്വനാഭിബ്ബ ഹ്മസംസ്കൂത. ൧൩. 

(൩) ഹിരണ്യാക്ഷ൭ന്റ മാം വയരം പ'"ളന്നവന് (രീ) തെറ നാഭിപത്മ 

ത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിനാല് സൂയിക്ക പ്പെട്ടവഷ. 

ബ്ൂഫ്മാന്ധകോടയര്കട്യായസ്യാസൌപാതുമേകടിം 

ഡ്ഗഹൃംമേപാതു ഥഹ്യാണാംമന്ത്രാണാം ഹ്യ രുപധ്രക. പ 

യാതൊരുവന്െറ കടിപ്രദദശത്തില് ബ്രഹ്മാണ്ഡര്കാടികള ണ്ടോ ആ ദേവന് 

ഈത്രമനോഭവര്പാതുജാനുനി നരത്രപധ്യക് 

മംഘേപാതുധരാഭാരഹത്തായോസെഃറുകേസരി ൧൫ 

ഉരു തൂട്ടകറം രണ്ടം ധരാഭാരഛത്താ._ ദദുദഭാരനാശകന്. 

സുരരാജ്യപ്രദപാതുപാദൌമേഡൃഹരിശ്വരഃ 

സഹസ്രരശി ഷാപുരുഷഃപാതുമേസവശസ്ൃനും. ൧൬ 
സഫഹസ്സശിര്ഷാപുരുഷഃ -- ആയിരം തലകളോടടകൂടിയവന്. സവമ എല്ലാ 

യ്ക്കോഴം എല്ലാദിക്കിലും തനും - ശരിരത്തെ. ഇര്തേവരരയുള്ള ദ്ര്രോകങ്ങളാന് സവാംഗര 

ക്ഷയെ വിവരിച്ചു. 

മഹോഗ്രഃപൃവതഃപാതുമഹാവിരാഗ്രജോഗ്രത$ 

മഹാവിഷ്ണ്കുദ്ദക്ഷിണേതുമഹാജപാലസ്കുനൈരയതൌ. ൧൭ 

പ ഷീമേപാതുസവേശോദിശിമേസവതോമുഖഃ 
ഡൂസിംഹ3പാതുവായവ്യാംസെൌമ്യാംടടൂഷണവി ഗ്രഹ. ൧൮ 

രേംശാന്യാംപാതുഭദ്രോമേസവമംഗജളദായക3 

സംസാരഭയദ8പാതുമൂത്യോര്മൂതയു൪സ്ൃകേസരി. ൧൯ 

ഈ മൂന്നു ശ്ശേറകങ്ങ ളാല്, കിഴക്കുതു ടങ്ങി ക്രമേണ ഏട്ട ദിക്കകളിലും രക്ഷയെ 

കല്ലിച്ചിരിയയന്നു. 



ശ്രിഫ്ണസിംഹകവച്ചപ്രാരം8ഃ ൨൧൯ 

ഇ ദംഡസിംഹകവചംപ്രഹ് ലാദമുഖമണ്ഡിതം 

ഭ മ്തിമാന്യർപഠോന്നിതയംസ്പാപൈ:പ്രമുചതേ. ൨ഠറ 

പ്രഹ ലാദോക്തമായ ഈ ൮സിംഫകവചത്തേ ഭക്തിമാനായി യാതൊരുവന് 
നിത്യവും പഠിയ്ക്യുന്നു. അവന് പാപരഹിതനായി തിരുന്നയാണു. 

ടി 

പുത്രവാ൯ന്ധനവാ൯ലോകേദിര്ഗ്ഥായുരുപജായതേ 

കാമയതേതേോകാചംത പേ ) ൭ ം ഡയാ ൧൭ രോമ്്വ്യാ ത്യം ൨൧ 

പുത്രന് ധനം ഞയസ്സു തുങ്ങിയ സവും അവനു സിദ്ധിക്കുന്നും ഏതൊന്നിമന 
ഇഛിച്ചാലും നിസ്സംശയമായി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

സവത്രജയമാപ്ലോതിസവ്തൂവിജയിഭവേല് 
ടൂമ്യന്ത ിക്ഷദിവ്യാനാം ഗഹാണാംവി നിവാരണം. ൨൨. 1 

വൃശ്ചികോരഗസംട്ടുതവ'ഷാപഹരണംപരം 

ബ്ൂഹ്മരാക്ഷസയക്ഷാണാംദ്ൂരോത്ധാരണകാരണം. ൨൩. 
റു ി 

സകല ജഒറ്ൃങ്ങളയും സിദ്ധികരന്നു. ഗ്രഹബാധാ, സപ്പ്വിഷാദ'കം, ബ്രഹ്മ 

രാക്ഷസാദിബാധകഠം, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. 

ടൂര൪ജേല,വാതാളപര്രേവാകവചംലിഖിതംശുഭം 

കരമൂലേധ്റതംയേയസിദ്ധേയേയുഃകമ്മസിഭ്ഥയഃ. ൨ര' 
ഭൂ൪ജ്ജ (ൂക്ഷവിശേഷം)ചമ്മത്തിലോ ഓലയിലോ ജുഭ കവചം ശരിയായി എ 

ഴുതി ധഗികരന്നതായാല് സവകാര്യസിദ്ധികളു.ം ഉണ്ടാകുന്നു. 

ദേവാസുരമനുഷൃഷ്ടസ്വംസ്വമേവജയംലഭേല് 
ഏകസ ന്ധ്യംത്രിസന്ധ്യംവാ യഃപഠേന്നീയതോനര$. ൨൭) 

സ ച്യുമംഗളമാംഗജയംഭ ക്തിംമുക്തിംചവിന്ദതി 
“  ദ്വാത്രിംശതിസഹസ്രാണിപഠേല്ശുഭധാത്മനാം ണാം. ൨൬ 

കവചസ്യാസൃമന്ദ്രസൃമന്ത്രസിഭ്ധി;പ്രജായതേ 
അനേയമന്ത്രരാജേണക്ടത്വാഭ സ്യാഭിമന്ത്രണം. റ് 

തിലകംവിന്സേദ്യൃസ്ൃതസൃശഗ്ര ഫഭയംഹരേല് 
ത്രിവാരംജപമാഠാസ്തരദത്തംവാദ്ൃഭിമന്ത്രുച. ൨൮ 

പ്രാശയേല്ലേനരോമന്ത്രംസസിംഹധ്യാനമാചര൯ 
തസ്ൃരോഗാ$പ്രണശ്ൃന്മിയേചസ്, ഭകക്ഷിസംഭവാട, ൨൯ 
കിമത്രബഫുനോക്രേ.൯റസിംഹസദുശോഭപേല് 

സാചീന്തീതംയത്തസത 00൨. യ ് മന പസതപ്പാപ്ലോതൃസംശയം. ൩റ 
അക്ടം അവരവക്ട ഫിരമായ ജയമുണ്ടാകുന്നു. ഗു 

ഒര ക്കലോ മൂന്നു പ്രാവശ്വമോ 
ദുഡജു ദ്ധിയായി പ്രധിിനം ചറിക്കന്ന൨൯ ഐ; പ്രാവശ്യ 

ഹികപ്പാര ത്രികങ്ങളായ സകല സുഖ 



൨൨൨ സവരത്ഥമാല 

ങ്ങളും മുപ്പുത്തിരായിരം ഉ.തക്കഴിക്കുന്നവന്ന് സവധന്ത്രസിദ്ധി മും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് . 
ഈ മന്ത്രംചൊല്ലി സ്തം മരിയ്ക്കകുന്നതായ:ല് ഗ്രഹാദിഭയങ്ങളും നസിംഹധ്യാനത്തോടു 
കൂടി മൂന്നുരു വെള്ളത്തില് ജപിച്ചു സേവിക്കുന്ന ക്ഷം സകലങ്ങളായ ഉദ രോഗകങ്ങി 
ഴും നശിയ്ക്കുന്നു. ലു മക്കിപറയുന്നതായാത, ഈ ക്വപത്തെ ഭക്ത്'പൃവം ശിചിക്കുന്നവ 

ന് സൃ സിംഹതുചയനായിയി ന്നു. മനസ്സുകൊണ്ടദദ്ദശിഷ്ക്കുന്ന തെല്ലാം തിര്ച്ചയായും സാധി 
ക്ടുകയ്യാ ചെയ്യും. 

ഗജ്ജുന്തംഗജ്ജയന്തനിജടുജപടലംസ്റ്കോടയന്തംഹസന്തം 
രൂപ്പുന്തംതാപ യന്തംദിവിദുവീടിതിജംക്ഷേപയന്തംക്ഷിപന്തം 
ക്രന്ദന്തംരോഷയഷന്തംദിധിദിശിസതതംസംഹരന്തംഭരന്തം 
വിക്ഷന്തംഘൂ്ല്റ്റയന്തംകരികരശതൈര്ദില്ുസിംഹംനമാമി 
ഗര്ജ്ജനം ചെയ്യുന്നവനായി മന്െറ കൈകള കൊട്ടന്നവനായി ഹസികന്നെ 

വനായി രൂപിക്കുന്നവനായി സവത്രതപിച്ചിക്കുന്ന വനായി അസുരന്മാരെ അകറാന്ന 

വനായി ക്രന്ദികഒ (കരയുന്നവന:യി രോഷത്തോടുകൂടിയവനായി സവസഃഹാരം ചെ 
യ്യുന്ന ൮ നായി ഭരിക്കുന്നവനായി കണ്ണുകളെ ലുഴററി നോക്കുന്നവന യിഴിക്കുന്ന സാ 

ക്ഷാല് ധൃസിംഫഹരൂപിയെ ഞാന് അനേക നമസ്തരാരം ചെയ്യുന്നു. 

ഇതി ബ്രുഹ്മാണ്ഡപുരാരണപ്രഹ്ലാദോക്തം 

ശ്രീ നൂസിംഹകവചം സംപൃണ്ണം. 

൭൯. ശ്രീഹരിശരണാഷ്ടകം. 

ധേ ൬യംവദന്തിശിവമേവഹികേചിദന്യേ 

ശ ്രിംഗണേശമപരേതുദീവാകരംലൈ 

ര്രപൈസ്മുതൈരപിലിഭാസിയതസൂവമേവ 
തസ്മാല്തവമേവശരണംമമശംഖപാണേ! ഥ 

ചിചര് ശിവനേയും ചിലര് ശക്തിധയയും പില ഗണപതിധ്യയും ലില൪ സൂ 

യ്യൂനേയും സേവിക്കണ മെന്നിങ്ങിനെ പറയുന്നു. ന്തൂ൨ ങള ലും സ്മോത്രങ്ങളാലും അ 

ങ്ങുന്നുതന്നെ ഖ്രത്യക്ഷനാകയാല് എനിക്കു അല്ലയോ ശ.ഖ ണേ! അങ്ങുതന്നെശരണം. 

നോസോദദരോനജയകോജനനിനജായാ 

നൈധാത്മ ജോനചക്ലംവിപുലംബലംവാ 

സംദൃശ്യതേനകി] ലകോപിസഹഫായകോമേ 

തസ്കാല്ത്വമേവശരണം മമശംഖപാണേ! ന് 

എനിക്ക സോദരനൊ ജനകനാ ജനവി:യാ ഭയ്യൂര്യാ പുത്രനോ കുലമോ ധാ 

രാളം ബലമമാ ഒന്നുമില്ലാ. ൩ഹായകനായും ആതമില്ലാം അധിനാല് അല്ലവയാ ശംഖ 

പാരണ ദ്വീനിക്ക് ത്തന്നെ ശരണം, യ 

നോപാസിതാമദമപാസ്യയമയാമഹാന്ത 

സ്മിത്ഥാവിചാസ്പികധിയാനഹി സേലിതാന। 

[ചി 



ശ്ര!ഹരിശരണാഷ്ടകും ൨൨൧ 

ദേഖവാര്ചനംചവിധിവന്നകൃതംകദാപി 
തസ്മാല്ത്വമേവശരണമംമമശംഖപാണേ. ൩ 

മദദത്ത കളഞ്ഞ് മഹത്തുക്കളായചരേയോ ഇരശ്വരപിന്തയോടുകൂടി തീത്ഥ്ഷ 

ളേയോ ഞാന് സേവിച്ചില്ലാ. വേണ്ടതുപോടല ഒരിക്കലെങ്കലും ഈശ്വരപൃജയും ചെ 

യ്കില്ലറ, അതിനാല് അല്ലയോ... 

രവാസനാമമസദാപരികഷയന്തി 

ചിത്തംശരിരമപിീരോഗഗഥണാദഹഫന്തി 

സംജിവനംചപരഹ സൃഗതംസദൈവ 

തസ്മാല്ത്വമേവശരണംമമശംഖപാണേ, ര" 

ദുദ്യാസനകാം എല്ലാ?യ്ക്യാും എന്െറ മനസ്സിനേയും രോഗഗണങ്ങറം ദേഹ൪ത്ത 

യും ഉപദ്രവിക്കുന്നു. നിത്വയവൃത്മിയാകടട്ട് _രാധീനവുമാണു. നതി ല് അല്ലയാം, 

പുവ്വംകൃതാനിറൂരിതാനിമയാതുയാന! 

ദ്യൂത്വാഖിലാനി ഹൃദയംപരീികംപതേദ മു 

ഖ്യാതാചതേപതിതപാവയ മാതുയസ്താല് 

തസ്ത്രാല് ത്വമേവശരണം മമ ശംഖപാണേ. ൫ 

വൃവജന്മാര്ജിതങ്ങളായ അഖില പാപങ്ങളേയും ഓത്ത്” എന്റ മനസ്സു ചഞ്ച 

ലപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാന് അങ്ങയുടട ആശ്ര മവാത്സല്യമാകര്ട്ട പ്രസിദ്ധവുമാണ് 
അതിനാല്, 111111 

മുഭഖംജരാജനവജം വിവിധാശ്ചരോഗാഃ 
ഷാകുശ്വ സൂകരജയിര്നിരയേചപാതഃ 

തേവിസ്തൂരേര് പ ലമീദം വിതതംഹിലോകേ 

തസ്താരത്വമേവശരണം മമ ശംഖപാനേ, ൬ 

ജരാജ-ന്മസ൦ബന്ധമായ ദുഃഖം, അഃനക ധോഗങ്ങാം, കാകന് ശ്വാവു സൂകരം 
ഇത്യാഭികളി ലുള്ള ജനനം ഇവജെല്ലാം അങ്ങയുടെ വിസ്കൂരണയുടെ ഫലുമ്രേ. അമി 

നാല്; ടേ 

നിചോപിപാപവലീതോപിലീരനിനിതോപി 
ബ്രരയാല്തവാഹമിതിയസ്പുകിലൈകവാരം 
തംയച്ചുസിശ! നിജ ലോകമിരിവ്രതംതേ 

തസ്ത ?0ല്ത്വമേവശരണം മമ ശംഖചാണേം ൭ 

നിചനോ പാപിയോ നിന്ദിതമനോ ആയിരുന്നാലും യാവനൊരുത്തന് അടിയന് 
: 9) റ 

നിന്തിരുവടിയുരെ എന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും പാഠയുന്നുദവാ അവനെ അല്ലയോ ഈ. അങ്ങു വിഷ്ണ്ണുരലാകത്തെ പ്രാപിക്ടന്നു. അതിനാല്. 

വേദേഷ്യധമ്മവചനേഷുതഥാഗമേഷു 
രാമായണേപിചപുരാണകദംബകേവാ 



൨൨൨. സ്ൃവരത്ഥമാച 

സവതൂസവ വിധിനാഗദിതസുവമേവ 
തസ്താത്തവമകേവശരണം മമ ശംദ്ധപാണേം ൮ 

വേദങ്ങംം, ധമ്മശാസ്പുഅ്ങരം, ആഗമങ്ങാം., ജയിഹാസങ്ങരം പുരാണങ്ങം മുത 
ലായവയിലെല്ലാം അങ്ങു തന്നെയാണു പഠയപ്പെട്ടിര'ക്കന്നതു'. അയധിനാല് അല്ല'യാ 
രാഖപാണെ നിന്തിരുപടിതന്നെ എഏവിഥര ശര: 

ഇതിശ്രി ബൃഹ്മാവന്ദവിരചിതം 
ചു ൽ ടു ി 

ഠാര ശരബാഡ്യക ൫.൦ ടാ: 

പയാ ഘട പട അട ളു അത്ത ത പ അവാ ജാ അത 

വ൮്൮ഠ. ഹരിസയവം. 
ദ് ദ റൂ 

അരുണായുതദിപ്രകിരിടമഫ$ പ്രകരാഞ്ചിതനിരദനിലകചം 
കുടീലാളശ.സഞ്ജിതഭൃംഗചയം കലയേഹരിമം ബുജയനേത്രമഹം. ൧ 

അദ നകാദി യൃദശ ഭയുള്ള കിിടത്തിൽവറ (പ കൊണ്ട മന:ഹരവും ഥേഘം 

പോലെ കവത്തതുമായ ക്പത്തോടുകുഴറിയവനം കുരനിരകളാകുന്ന ഭംഗസമൃഹദത്തോടുകൂ 

കൂടിയവനും അംബുജമനത്രനുമായ ഫരിധയ ഞാന് ധ്യാനിയ്ക്കുന്മു. 

അമുതാംശുകിശോരലലാടതട വര റൂദ്ധഗചന്ദനപുണ്ഡധരം 

കു സുമേഷ്യധനുഭ്രവമ ഭതനും കലയേഹഫരിമം ബുജനേത്രമഹം. ൨ 

ബാലചന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള നെററിത്തടത്തില് വിളങ്ങുന്ന ചന്ദനക്കുറി (ഗോപി) 
യോടുക്ളൂടിയവനും കാമദേവയെറ വില്ലദപാലുള്ള പുഴികത്തോടു കൂടിയവനും മേഘശര്൪ി 
രനും അംബുജ മനത്രനുമായ ഹരിയെ ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു. 

നതരക്ഷണ ദിക്ഷിത പൂദ്ട്റൃപാ. മൂതവിക്ഷണപ ്ലളനേതൃയുഗം 

മൂദുലോന്നതനാ സ മമേയ ണം കലയേഹരിമം ബുജയേത്രമഹം. ൩ 
| ആശ്ര്രിയരക്ഷദ്ല്ായി ദിക്ഷിക്കഴപ്പടട കൃപാമൂതര്ത്തോടുകൂടിയ നോട്ട മുള്ള നേത്ര 

യുഗമു ളളവനും മുദുലമായും ഉ.ന്നതമ.യുധിരിക്കുന്ന നാസികയോടുക്ൂടിയവനും അനശ്വ 

൪ഗുണമുള്ളുവനം അാബണുജ.:.ംം്ം വേം 

മകുരാ കൃതി കു സ്ഡഥലമ സ്ധിതസന്മണണ്ീ 3ര)ണനിമ്മലഥ സ്വ തലം 

കമലാസ്വദിതാധരബിംബ സുഗ ശേംലയേഫഹരിമംബുജനേത്രമ ഹം ര് 
മത്ധ്യകണ്ഡലത്താല് അലാകൃതവും കണ്ണാ :!£പാലെ വിമ്മചവും ആയ കവിം 

ത്തടങ്ങമൃളാടു കൂടിയ ൮൯൦ കമലാ (കഷ്ട) മാമുകനംഅംബുജ...., 

മൃദുല സ്ലി തഭാസിതചാരുമുഖച്ഛു വ” നീര ജ്ജിതപാവ്വികശിതകരം 

നവഭാസ്കൂരകൌ സ്യൂഭശോഭിഗളം ഷലയേഫരിമം ബുജനേത്രമഹം, ൪ 
ഴ ുഴ9ുവായ പുഞ്ചിര'യാല് വിളങ്ങുന്ന മുഖത്ത'റെറ ശോഭ €കാണ്ടു ജയിക്ക്പെടട 

പുണ്ണ ചനനോഃ കൂടിയ വനും (പുഷ്ണൂ൨ന്രവഭന) ബാലാഭിത്യനെല്പ്യോലുള്ള കൊസ്തൂഭ 

ആാല്മശാഥി പ്പെടുന്ന ഗളത്താടുകിയവനും അബുജ; 0090009009 

ടട 



ഹരീസുവം ൨൨൩. 

അരികംബൃഗദാം ബുരുഹാത്തരിപുക്ഷതികണ്ണതുലാര്തിശമാത്മതുലൈ$ 

പരമാ തപാണിടിരുജവലിതം കലയേറരീമംബുജനേതൃമഹം. ൬ 

ചക്രാ, ശംഖം, ഗ,താമരഇവകളാല്യഥാക്രമര ശത്ര,നാശര്ത്തയ്യ കണ്ണ ഡാ 

മ്യരത്തയുട ത്തത്തിശമത്തേഷും തതത്മതുലനയെയും പ്രാപിച്ചിരിഥഒന്ന അപ്യത്ഭതപാ 

ണികളാല് ശോഭിക്കുന്ന വനും (ചര ,ശംഖാ,ഗദ.,താമര 'ഇവകര്ളാടു കൂടിതാണു നാ 

ലു മകെകള്ളെന്നും ചക്രാ ശത്രു നാശത്തെരചയ്യാനും ശംഖം ഫരിയുതട ഗളസാത്യത്തെ 

കാണിപ്പാനും ഗ3 ഭക്താത്തിനാശം വരുത്തുനചിനും താമര വിഷ്ണ്ുധിയനൊ കൈളു.ടെ മ 

നോഫരയ്വര്ത്ത പ്രത ക്ഷമാ ഒഭന്നപിനും വേണു'3യായ൯സാ 0) അംബുജ... 99 

സറൂപായചതുഷ്ടയസകഥനൈരീലച സുന്ദരകകണസങകവണനൈ$ 

സൂരി തൈരപിതൈസ്സുദമജൈളസിതം കലയേഹരിമം സുജനേത്രമഹംം ൭ 

സാമാ ദാനം ഭേദം ദണ്ഡം എസി നലുപായങ്ങ ളു സൂപലപ്പരിക്കും വി വിധശബ്ദ 
ങ്ങളാല് സ്ലൂടിക്കന ക്കാ നകരത്ദകാടു കുദിയ വയനാ അാബുയാം.ംംംം൦ 690000... 

4 1! ഭുഥപാദസമ്യണസംഭണീത ശ്രിതമന്തു സഹിഷ്ക്ക സുബന്ധുഥണേ 
ഉരസി ശ്വീയമാത്തരസാ ദധതം കലഷേഹരീമം ബുജനേത്രമഹം. ൮ 

ഭൃഗൂമഹഷിയുടെ ചചിഃട്ടാഠതു നിമിത്തം ആശ്രിമജനങ്ങളുടെ അപരാധത്തേ 

സഹി [0൯ സന്നദ്മെന്നു സൂപിച്പിദ്ഒന്നെ മാറിടത്തിൽ സരസയായ ലക്ടി യ ധ 

ച്ചിരി൧൭ന്ന വനാ നഅഅാഗ്യജു.,.ംംംം.ം 111117" 

രസമജ്ജന സൂനു സുഗന്ധ സുഖപ്പ ദകേളികൃതേജലദധേര് ദുഹിതു$ 
ക ലി ധൂതഹാരസരി ദ്വനമാലമജം കലയേഹരമംന്ുജനേതൂമഹം. ന് 

ജപലധിയുടെ ദുഹിതാവിഷൊ (്ല മഷിയുടെ സരസമായ മജ നത്തിനും പുവി]ി 

൭ സദ്യാദിക3ളാടുമുടിയ സുവര്കളി (കീഡ ഒട ) വേണ്ടി ഹാരത്തയും (മുത്തുമാലയ 
യും സഭിത്തിമനയുംവനമാലര്യയും ധരിഥഒനവനും അാബ്യു.ം....ം 

ഉദാരന്തരുദുഡജഗല്ഗഥണനാന്ീപു നാനനുദമേയ സുരോമലതം 
തരിവലിസ്്രിതംജാരംദധതം കലയേഹരിമം ബുജനേതൃമഹം. ടൂർ 

ഉള്ളിപുദ്മ ചോകങ്ങളു.ടട സാഖ്യയില്ല,യ്കയെ കാണിചഭമാ൨ അമുനക രോമലത 

കളോടുകൂടിയതുംത്രിവലി (മുന്നുവരി കമാല് ശോഭിഭന്ന യുമായ ജറരർത്തധരിക്കുന്ന 
നുംഅംബുജം..ംംംംംംംംം 

അസമാസ്ത്ൂരഥാംഥജയാത്ത കനല് കവഷാംബരശോഭിനിതംബതലം 
മണിമേഖ പയാദ3ഡബ ദ്ധകംടിം കലഃയേഹരിമം ബുജനേതൂരമഹം. ൧൧ 

കാമപക്രരത്തക്കാഠം മഃനാഹരവും സ്വന്റ്റുവസ്പശോഭിയവുമായ നിതബേതല 

ത്തോടു കുടിയവനും മണ മേഖല (അ-ഞ്ഞാള്) ധരിച്ചവനും ന്നാബുയു മട ൭809405540 4൭ 

നൂ 

കദളിതരുകാ ന്ധക൪ നുകര പ്രതിമാനമനോ ഞ്ഞതരോ യുഗം 
വിധിദൂഷിതനാഭിശുഭാംബുരുഹം കലയേഹരിമം ബുജനേത്രമഹം. ൧൨ 

കദള (വാഴ) കാണ്ഡവും ക ിന്ദ്രകര (ത വിക്കരം) വുംപോമലെ മനോഹരമായ 



൨൨൪ സുവരത്തമാല 

ഉഠതയുഗ മുള്ളവനും നാഭി തലത്തില് ബ്രഹ്മാവിവെറ ഞലാസമായ കാമരപ്പുവുള്ള വനു 
അാംഖൂജു,,,.ംംംം 

ശരണാഗതലോകഹിതാത്ഥപസന്നിധിമ .ഷ്ധസമുല് ഗകജാനുയുഗം 
കി ലു 

ശീഖിചയുഗളസൃതജംഘമജം കലയേഹരിമംബുജനേതൃമഹം. ൧൩. 

ശരനംപ്രാപിച്ചവരുടെ അഭിഷ്ട സിഭ്ധിയ്ക്കൂള്ള നിധിയ ടങ്ങിയ മനോ ഹരഖ്ലപ്പ] 
പോലെയുള്ള ജാനുയൃഗത്താടും ശിഖി (മയില് കണ്ണ ത്ത ജയി യ്യുന്ന ജം ഘദയാടുംകൂ 

ടിയ വനാ അജനം അാംണുജ.,..ംംംംം൦ 

പ്രപാദ്ലതീനീിിതകൂമ്മവരം മണിതപൂരശിഞ്ജിതമംജുപദം 

ശശീശുഭനഖം ദുരിതൌഘഹരം കലയേഹരിമംബുജനേത്രമഹം. ൧൪൯ 

ഒമറ്റവറരത്ത ജയിമ്വ പ്രപദ (പുറംകാല്.) ത്തോടുകൂടിയവനും മണ്ടിനൂപ്പര 
(കാല് വള) ശബ്ദത്താല് മഭനാഫരമായ പദദത്തോടും ചന്ദ്രരനമപാലെ തൂദഭ്ൂമായ നഖ 
ത്തോടും കൂടിയവനും പാപനാശകനരാ അാബുജ.,....... 

വിധിമാധവശം$ംവിഭേദകൃത ഭ്രീജഗത്ഭവപാലനസംഹരണം 

സകലാഗമസാരഗതം സതതം കലയേഹരീമംബുജയേത്രമഹം, ൧൪൫ 

ബ്രഹ്മാ, വിറ്റ, ശിവന് എന്നക്ള ൨൭3മാത്രത്താല് മൂന്നു ലോകങ്ങ ളുരടയും സൃഷ്യി 

സ്ഥിതിസാഹാരാം ചെയ്യുന്നവനും ഭവദര്ഭവദ്യനാ അ ബും 

മുനിമാനസ സാരസഹംസവരം ഭജഗാധിപതപ്പഗതം സുഖദം 

ഭവസാഗരപാതുകപോതപദം കലയേ ഹരീമം ബുജനേതൃമഹം. ൧൬ 

മുനികളുരട മാനസമാകുന്ന സാരസ (താമരു ത്തിനു ഹംസ ശ്രഷ്ടനായും അന 

ത്തശായിയായും സുഖ പ്പദനായും സഃസാര സമുദ്രത്തില് ഉഴലുന്ന വക്ക' രക്ഷാപരമായും 

അാംബ്ൂയമനത്രനായു മുട ഹരിയേ,,.....ംം 

ശ്രിതദചോ കിതാ ത്ഥം പൂതരും ദിയിഭഷ യതപ്പരചക്രധരം 
വിഹഗാധിപവാഹനമാധിഹരം കലയേഹരിമംബുജയേത്ൂമഹം. ൧൭ 

യ ളെ ഴു 
ത്തശിതജനങ്ങാം ദള ഇ ഷ്ട൭മ്ത കൊടുഒഒന്ന കല്ലവൃക്ഷവും അ സുരനാശത്തിനു 

ടി; തയ (൫ [0 ; 

വേണ്ടി ചക്രത്തേ ധരയ്ക്കുന്നവനും ഗരുഡധാഹനനും അത്ത നാശകനും അംസ്ലുജു 

നേത്രനംംംംംംം 
രം 

ജഗദാത്തിഹരസുൃഹരേരിതിയ$ സൂവമേതമഹമ്മഖമേവപറേല് 

സലഭേദഖിലേപ്ല്ലീതമതൂപരം ചര മേസമുപേതീഹിമ രിചദം. ൧൮ 

ലോകാത്തിനാശകനായ ഹരിയുടെ ഈ സൂവഭത്തേ പ്രാതഃകാലആ്ഥില് ആരു് പ 
ച യ 

ലിയ്ക്കന്മുമവാ അവന് സവാഭിദസ്പങ്ങളേയും പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. ഒട്ടവില് മുക്ത'യേയും അട 

യുന്നു; 
(ശ്രിമതി കുഞ്ഞ്ങല ദമ്ലീക്കെട്ടിലമ്മ) 
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൮൧. ശ്രീഗോപികാഗീതം. 

ജയതിതേധികംജന്മനാവ്രജ ശ്രയതജഇന്ദിരാശശ്വദത്രഹി 
ദയിത്വദുൃശ്യതാംദിക്ഷുതാവ കാസ്വയിഡ്ലുതാസവ സൂവാംവിചീന്വതേ, ൧ 

ഫേ ദയിത! അങ്ങയുടെ ജന്മംകൊണ്ട വ്രജം (ഗോപവാടം) അധികമായി ജയി 

ക്കുന്നു. യാതൊന്നു “ഹേതു വായിട്ടു ലക്കി ഫ്വീല്ലായ്യോഴം ഇവിടെ അധിവസിക്ക 
യും ധെയ്യുന്നു. അങ്ങയെ സഃബന്ധിച്ചുവരും അങ്ങയ്ര്ു വേണ്ടി തന്നെ ജിവധാരണം ലെ 

യ്യുന്നവരും ഞയ ഞങ്ങ?ം ഇയാ അങ്ങയെ അന്വഷണം ചെയ്യുന്നു. അത്മ കണ്ടാലും പ്ര 

തൃക്ഷപ്പെട്ടാലും. 

ശരദൂദാശയേ സാധുജാതസ സരസീജോദര ശിമുഷാദൃശാ 
് ] ഴ് ാ | ം ധം ൨. സുരതനാഥ!തേശുല്ലദാസികാ വരദ! നിഘൃതേഠനേഹകിംവ 

ശരല് കാലത്തില് സരസ്സിലുണ്ടായ നല്ല താമരപ്പൂവിെ കാന്തിയെ ഫരാിഭടന്ന 
അങ്ങയുടെ നേത്രങ്ങറം കൊണ്ടു അല്ലയോ സുരതനാഥനായി വരദനായള്ളേോധേ! അവി 
ടത്തെ അമുല്യദാസികളായ ഞങ്ങളെ നിഹനിക്കുന്നതു വധംതന്നെയാകന്നു. 

വിഷജലാപ്യയാദ്ധ്യാളുരാക്ഷസാ ദ്വഷമാരുതാദ്ധൈദ്യുതാനലാല് 
വൃഷമയാത്മജാദ്വിശ്വതോഭയാദ്ദഷഭതേവയംരക്ഷിതാമുഫഹുഃ ൩ 

അല്ല "യാ ജ്ഷദ! (ശ്രേഷ്ഠ) വ'ഷജലസാബന്ധമായ നാശത്തില് നിന്നും അഘാ 
സുരവികനന്നും വഷമ്തില്വിന്നും കാററില് നിന്നും ഇ ടിത്തീയില് നിന്നും ധേനുകാസുരനി 
ല്വിന്നും എന്നു3വണ്ടാ എല്ലാ ഭയങ്ങളില് നിന്നും ഞങ്ങരം കൂടെക്കൂടെ അങ്ങാല് രക്ഷിക്ക 
പ്പെട്ട വരാണു'. (ഇ പ്പാഠം ഉരപക്ഷിച്ചതെന്തെസ ഭാവം.) 

നഖലുഗോപികാഠധന്ദനോഭവാനഖിലദേഹിനാമന്തരാ ത്മദൂ ൧ 
വിഖനസാത്ഥിതോവിശ്വഗുപയേ സഖളഉദേയിലാന് സാത്വതാംകലേ. 

അല്ലയോ സദഖ! അങ്ങ യദശാദാ പുത്രനല്ല ന് ശ്വയം. സവ പ്രാണികളുടേ 
ബുദ്ധിസാക്ഷിയും ലോകരക്ഷയ്ക്യരായി ബ്രഹ്മാവിനാരപ്രാത്ഥിതനാകയാല് യദുകലത്തി 
ജനിച്ചവനും ആകുന്നു. 

വിരചിതാഭയം വൃഷ്ണിധുയുതേ ചരമിയുയുഷാംസം സൃതേഭയാല് 
കരസരോരുഹംകാംതികാമദം ശിരസിധേഹിനഃ ശീകരഗ്രഹം. ൫ 

അല്പമയാ വൃഷ്ണിപരതേ/ സംസാരദയം നിമിത്തം അങ്ങയെ ശരണം, പ്രാപിക്കു 
ന്നവള്്ദ് അഭയപ്രദമായും ഇഷ്ടദമായും ലകഷ്ടിയുടെ കരത്തെ ഗൃഹിക്കുന്ന മായും ഇരിക്ക 
ന്ന കരാംബുജത്തെ അല്ലദയാ കാന്ത! ഞങ്ങളു.ടെ ശിരസ്സില് വച്ചാലും. തഅനുഗ്രഹിച്ചാലയ 
മെന്നു സാരം. 

വ്ര്ജജനാത്തിഹന്! വിരയോഷിതാം യിജജനസ്തയ ഭ്ധംസനസ്തിത! 
ഭജസമഖേ/ഭവത് കിം ംരിര്സൂരോ ജലരുഹാഠനം ചാരുദശയ. ൬ 

അമ്പാടിയ ലുള്ളുവരുടെ ദുഃഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന . അല്ലയാ വീര! നിജജനങ്ങ 
ഉ9 



൨൨൬ സൂധരത്നമാലാ 

ഭടെ ഗവ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി യാടുകൂടിയവര് ന! അമ്ഭയയടെ കിംകരികളായ 
ഞങ്ങളെ സ്വികരിച്ചാലും. അങ്ങയുടെ സരസിജാനനന്തേ യോഷ തആആഇകളായ ഞങ്ങാം 
ഒഒ ധവണുതൂപോലെ കാണി ലൂതന്നാല്യാ. 

പ്രണതദേഹിനാം പാപകശനം തൃണചരാനുഗംശ്രീനികേതനം 
ഫണീഫണാപ്പ്രീതംതേപദാംബുജം ക്ലന്കചേഷ്ടനഃക്നന്ധിഹൃച്ചുയം ൭ 
പ ഭക്തന്മാക്കു പാപനാശകമായി ഗോക്കളെ പിന്തുടരുന്നതായി ശ്രീയുടെയരിപ്പി പ ശ്രല്ല്ടടം 

ട്രമായി സറ്റഫണത്തിക (കാളിയ മിരസ്സീക) അപ്പ്വിച്ചുതായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പാദാം 

ബുജത്തെ ഞങ്ങളുടെ കചങ്ങളില് വെച്ചാലും കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കി യാലും. 

മധുരയാഗീിരാവല് ഗുവാക്യയാ ബുധമനോത്ഞയാപുഷ്ലരേക്ഷണ്, 
൭ 4 ഷ് ദ് 

ലം 

വിധികരിരിമാവി രമുഹൃതിരധരസിധുനാപ്യായയസ്വന$, ൮ 

അല്ലയോ പൃഷ്സുരേക്ഷണ! മധുരവും മനോഹരവും ബുധഹുദ്യവും തയ അങ്ങു 

ടെ വാക്കിനാല് ധമാഫത്തെ പ്രാപിച്ചവരും അങ്ങയുടെ കല്പനകാം3പാലെ എന്തും ചെ 

യുന്നവരുമായ ഞങ്ങളെ അധരമധുവിനാല് അങ്ങു ജീ വിപ്പിച്ചാലു. 

തവകഥാമൃതംതപ്പജിവനം കവിഭിരിഡിതം കല് മഷാപഹം 
ശ്രവണമംഗജളം ശിമദാതതം ഭവീഗ്ൃണംതിതേട്ടുരി ദാജനാ$. ന് 

ദഃഖിതന്മാക്ക ആശ്വാസ പ്രദവും കവികളാല് സ്തുതിക്കു പ്പെടുന്ന തും പാപഹര 

വും ശ്രവണമാത്രത്തില്തന്നെ മംഗളകരവും ശ്രിമത്തും സവീവ്യാപുവും അയ അങ്ങയു 

ടെ കഥാമുതത്തേത്ത൪ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നുവോ അവര് ബഹുദാമാക്കളായി ഭവിയ്ക്കുന്നു? 

പ്രഹസിതംപ്രിയപ്രേമവിക്ഷണം വിഹരണംചതേധ്യഠനമംഗളം 
രഹസിസംവീദോയാഹ്ൃദീസ് പുശഃ കുഹകനോമനര്ക്ഷോഭയഹ്തിഹി ൧൦ 

അല്ലയോ പ്രിയ! അങ്ങയുടെ പ്രേമപുരസ്പരരമായ നോട്ടവും ഹസിതവും കേളി 
യും ഞങ്ങറാക്ക് ധ്യാനമംഗള.മായി ഭവിക്കുന്ന. ഹേകുഹക! (കപട!) രഹസ്സിങ്കല് മമ്മ 
സ് പൃക്കുകളായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സംഭകത നധ്മങ്ങാം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ക്ഷോ 

ഭിപ്പിക്കുന്നു വല്ലോ. 

ചലസിയര് ഡവ്രജാച്യാരയന്പശുന്നാളിന സുന്ദരം നാഥ!തേപദം 

ശിലതുണാംകുരൈസ്സിദതീതിന കലില താംമനഃകാന്ത!ഗല്ലുതി. ൧൧ 

അല്ലയോ നാഥ! പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിനായി വ്രജമ്തില് നിന്നും പോകു 

മ്പോരം താമരപ്പൂുപോലെ കോമല മായ അങ്ങയുടെ പദം കല്ലും പുല്ലമമറ൪' ക്ലേശിക്കുന്നു 
വല്ലോ എന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സു അസ്വസ്ഥതയെ അടയുന്നു. 

ദദീപരിക്ഷയേനിലകുന്തലൈവ്വനരുഹാനനംബി ഭദാവൃതം 

ഘനരജസ്വലംദര്ശയന്മുഹ്ുമ്മനസിനഃസ്മൂരംവിര/യല്ലൂസി. ൧൨ 

അല്ല3ഡാ വിരനായുരള്ളാദധ! ദീനാവസാനത്തില് ( സായംകാലത്തില്) ൩-കു 

കുന്തഉങ്ങളോല് മൃടി ധാരാളം പൊടിയേറവ താമരവ്വ പോലയുള്ള മുഖരമ്മ പിന 

യും പിന്നെയ്യം കാണിയ്ക്കുന്ന വനായ! ഞങ്ങളുടെ തനസ്സ്റില് അങ്ങു കാമാത്ത വ ര്മിപ്പിി 

ഡ്്ന്നും 
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പ്രണതകാമദംപദ് മജാച്ചിതം ധരണിമണ്ഡനംധ്യേയമാപഠി 
ളള 

ചരണപകേജം:ംതമംചതേ രമണ!ന$ സൂവേഷ്വപ്്യയാധിഹന്. ൧൩. 

അല്ലയോ ആധിനാശകനായുള്ള രമണ! ത്ആശ്രിയന്മാക്ക് ഇഷ്ഠടലപ്പദമായി ബ്രഫ 

വന്ദിതമായി ധരണിക്കുമണ്ഡന (അലംകാരൃമായി ആപത്ധില് ധ്യാനയാഗ്യമായി സു 

ഖതമമായി രിയ്ക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ചരണാബുജത്തെ ഞങ്ങളഴു.ടെസൂനങ്ങളില് അവ്വ്ിച്ചാലും. 

സുരതവഭ്ധനം ശോകനാശനം സ്വരിതധവേണുനാ സുഷ്യചുംബിതം 

ഇതരരാഗവി സ്ലാരണംഡൃണാം വിതരവീര!൨.സ്ലേധരാമൂതം. ൧൪" 

സുരതവ ദ്ധനമായി ശോകനാശനമായി സ്വരിതമായ (സ്വരത്തോടുകൂടിയതു 

വിളി കടന്നു ഓടക്കുഴചിനാല് മനോഹരമാകംവമ്ക്ും ചുംബിക്ക (അലംകരിക്കുപ്പെട്ടതാ 
യി അന്യസഖവസ്മുക്കളെ വിസ്ത്രിപ്പിക്കന്ന തായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ അധരാമുതത്തെു 
ഞങ്ങറം൧൭ഒ തന്നാലും. 

അടതിയദ് ഭവാധഹ്നികാനനം തൂടിയുഗായതേത്വാമപശ്യതാം 
കുടിലകന്തളം ശ്രിമുഖംചതേ ജുഡഉ ദിക്ഷതാംപഷ്യകൃദ് ശാം. ൧൫ 

7 

അങ്ങു എപപ്പാഠം കാനന (വൃന്ദാവനുത്തിമലക്കു പോകന്നു. അപ്പ്യോം അങ്ങ 
യെ കാണാതി ിക്കുന്നവക്ക് ത്രൃടി (ക്ഷണാദ്ധം) യുഗംപോലെ ഭവിക്ടന്നു. കുടിലക 
ന്തളത്തോടുകൂടിയ അങ്ങയുടെ ഗ്രിമുഖത്തെ ദ ശിപ്പാനുള്ള ദുക്കു (പണ്ണ)കരാംക്ക് പക്ഷം 

ഞണ്ടു, മ 
ക്കളെ (ഇ കം) തീത്ത ബ്രഹ്മാവുജഡന (മന്ദ) തന്നേ (ശ്ലോകപുൂവ്വാദ്ധത്താല് ദര്ശന 

ഓവത്തില് ഉള്ള ദു3ഖര്ത്തേയും ഉ.ത്തറാദ്ധത്താല് ദ൪ശനനത്തിലുള്ള സുഖത്തേയും സൂചി 
പ്പിക്കുന്നു. 

പതിസുതാന്പയ്രരാ ൽ ബാ ഡവാനതിവലിലംഘൃതേഹ്ൃച്ചു താഗതാഃ 
ഗതിവിദ പ്രചോദ് ഗിതമോഹിതാഃ കിരുവ!യോഷിതകസൂ ുജേന്നിശി. 

ഫേ അച്യുത! പരുികാം സുതന്മാര് അന്വയം (വംശം) ഭൂതാക്കാം, ബന്ധുക്ക 
ം, ഇവയെല്ലാമുദഃപക്ഷിച്ചു് അത്തയുടെ ഗിതത്താല് മോഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ഗരിഖി 
ത്തായിരിയ്ക്കുന്ന (" ഞങ്ങളു.ടേ' ഗതിയെ, സവഗതികളേ, സംഗിതഗതികം എന്നും 
അങ്ങയുടെ സമി പത്തി ആഗതികളായിരിയ്കുന്ന യോഷിത്തുകളേ രാത്രികില് അല്ല 
യോ കിതവ! (അങ്ങല്ലാതെ ആര ഉ പേക്ഷിയ്ക്കും. 

രഹസീസംവിദംഹൃല്ലുയോദയം പ്രഹസിതാനനം പ്രേമവി ക്ഷണം 
ബൃഹദുരഃശ്രിയോവിക്ഷ്യധാമതേ മുഹുരതിസ് പൂഹാമുഹൃതേമനഃ. ൧൭ 

രഹസ്സിങ്കല് സംവിത്തായി കാമമോദ്ദിച നകരമായിരിക്കന്ന പ്രഹസിതമായ (പു 
ഞ്ചിദിമയ.ടുകൂടിയ) മുഖഃത്തയുഃ പ്രമവിക്ഷണതേതേയും ശ്രീനികേതമായിരിക്കുന്ന അ 
ഞ്ജയുടട വിസ തൃതമായ മാഠിടത്തേയും കണ്ടിട്ട അതിസ് പൃഹ (അഗ്രഹം) ജനിക്കുന്നു. മ 
നസ്സാവട്ടെ പിന്നെയും പിന്നെയും മോഹിക്കുകഡും ചെയ്യുന്നു. 

്രജപരോൌകസാംവുൃക്ഷിരംഗ!തേ വൃജിനഹംത്ര്യൂലംവിശ്പമംഗജം 

തൃുജമനാക് ചനസ്മപത്സ് പൂഫാത്മനാം സ്വജയനഹൃദരജാംയന്നിഷ്ടദനം. 
അല്ലയോ അങ്ങയുടെ ആധിദാവം വ്രജത്തിലും വനത്തിലും ഉള്ളവ (എല്ലാല 



൨.൨൮ സൂ വരന്തമാല 

ക്ട മെന്നു സാരം) 88 ഖകര മാകുന്നു. ലോകമംഥളവുമാണ് . അതിനാല് സ്വജനറഹ്ൃദ്ദോഗ 
ങ്ങറംമഭ യാതൊന്നു ന് ഷരദനമായി (ഭരഷധമായിിക്കുന്നു) അതിനെ അങ്ങി അ ഗ്രഫ 
ത്തോടു കൂടിയിരി കളന്ന ഞത്ങരംക്കു അല്ലമെങ്ക”ലും തന്നാലും. 

യത്തേസുജാതചരണാം ബുരുഹം സ്ൃനേഷ്ട 
ടി 

ഴി ഭിതാശ്ശൂനൈ$പ്രിയ!ദധിമഹികക്ംശേഷു 
രൂ തേ നാടവിമടസിതദ്വൃഥതേനകിംസ്വി ര - 

കൂ പ്യാദിഭിര്ഭൂമതിധിഭവദായുഷാംന. ൧൯ 
അല്ലയോ പ്രിയ! അങ്ങയുടെ സുകഃമാരവും താമ പ്യുപോലെയിരിക്കുന്നതും ത്ത 

യ ചരണങ്ങളെ. കക്കശങ്ങളായ (കഠിനങ്ങം) സൂനങ്ങളിര ഞങ്ങാം ഭീനക ളായി (വജ. 
രെ സൂക്ഷിച്ചെന്നത്ഥം) പയ്യെ പയ്യെ അണ് അണയ്ക്കന്ന തു”. അങ്ങാകട്ടേ ഞ കാലുക 
ളാല് കാട്ടില് സഞ്ചരിക്കുന്നു. മുമ്വയുള്ള പാഷാണാദികളാല് അങ്ങയുടെ കാല്യരം വേ 
ദനപ്പെടുന്നില്ലദയോ എന്നു ഭവദായുസ്സകളായ അങ്ങുതന്നെ പ്രറണനായുള്ള വ൪) ഞങ്ങളു 
ടെ ബുദ്ധി ഭൂമി കടന്നു. 

ശ്രിശുക ഉവാച; .._ 

% ായന്ത്യര് പ്രലപന്തൃയശ്ചചിത്രധാ ഇതിഗോപ്പയ$പ്രഗ യന്ത്യര് പ്രലപന്ത്യ ത്ര 
രുരുദുസ്ലൂസ്വരംരാജന് കൃഷ്ണുദശനലാലസാ. ൨൨ 

താസാമാവിരട്ടുച്ഛെയരിസ്മയമാനമുഖാംബുജഃ 
പീതാംബരധരഃസ്രരഗ്വിസാക്ഷാന്മന്മഥമന്മഥഃ ൨൧ 

ശ്രിശുകന് പഠഞ്ഞു _ അല്ലയോ രാജന് (പരീക്ഷിത്തേ!) കൃത്ണൂുനേ കാണ്മാന് താ 
ല്ൃയ്യാത്താടുകൂടിയ ഗോപികം ഇപ്രകാരം പലവിധത്തില് ഗീതാ പ്ലപൌനങ്ങളാടുകൂടി 
രോദിച്ചു, സാക്ഷാല് മന്മഥനും മന്മഥനായി, സ്രഗ്വികായി (മാലയെ ധരിച്ചവന്) പീ, 
താംബരധരനായി & (മഞ്ഞപ്പട്ട ടുത്തവനായ ) പുഞ്ചരിക്കൊണ്ട മുഖതത്തോടുക്ട ടിയധനാ 
യി ശെരി (കൃഷ്ണന്) അധക്ട (ഗോപി കാം ൧൭) പ്രന്ൃക്ഷപ്പെടുകയു൦ ചെയ്യ. 

ഇതി ശിമദ് ഭാഗവതേദശമ ൬ ന്ധേരാസക്രീ ഡായാം 
ഗോപികാഗിതം ഏദ യ്രിംശോഭധ്യായര്. 

൮൨. ശ്ര്രബാലരക്ഷാസ്ഷോത്രം. 

ശ്രികൃഷ്ണായനമഃ .._ 

അവ്യാദജോംഘ്വിമണിമാം സൃവജാന്വഥോര്രൂ 
൮൪ മ്തോച്ചുത കടിതടം ടറരഹേയാസ്ുയ 

ഹൃല്കേശവസ്ൂവദുരജശജനസ്മുകണ്ണം ് 

വിഡ്റ്ൂ൪ഭജംമുഖമുരുക്രമംരംശ്വര3കം. ഥ 

അജന് നി ൦൯ അംഘ്ലിയെ രക്ഷിക്കട്ടെ, അണിമാന് ഭാനുവിനെ (മട്ടും) ര 



ശ്രി ബാലരക്ഷദേസ്പോത്രം ൨൨൯ 

ക്ഷിക്കടട്ട. ഓരുക്കട൦ ഉള യജ്ഞനും കടിതടത്തെ അച്യ്യതനും ജാരത്തെ ഫയാസ്യന്ും ൮) 

ത്ധിനെ കേശവനും ഉ. സ്റ്റിനെ ഈശനും കണ്ണത്തെ ജനന്നം ദൂജത്തെ വിക്ക്ുവും മുഖ 

ത്തേരുക്രമനും ശിരസ്സിനെ (കംംശിരസ്സു ഈശ്വരനും രക്ഷിക്കട്ടേ. (ഈ ഗ്ലോക 

ത്തധല് ആപാദധഥുയഡം ബാഘ്യ മായി അഗരക്ഷയെ കവ്വിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോക 

ത്താല് ദിക്കുകളിലും മറ ശ്ലോകങ്ങളാല് അന്തദാഗങ്ങളിലും രക്ഷയെ കല്പിക്കുന്നു. ഈ 

ബാലരക്ഷാ (സ്മോത്ര-) പൃതനാവധാനന്തരം ബാലകൃഷ്ണനെ ഇ.രദ്ദശിച്ചു രചിക്കപ്പെട്ട. 

ചക്ര ഗ്ര തറ്സരഫഹഗദോഹരിരസ്മൂപശ്ചാല് 
ി [6 ന റ [] ടി] 

ത്വത് പാശ്വയോദഭ്ധനുരസിമധുഹാജന ച 

കോണേഷുശംഖളരുഗായളഉപയ്യുപേ 

സ്യാര്ക്ഷ്യഃക്ഷിതൌഹലധരഃപുരുഷ റ മംതാല്. 
വ റു 

അഗ്രടാഗത്മില് ചക്രധരനായ ഹരിയും വാല്ഭാഗത്തില് ഗഥാധരനായഫ 

ിയും രണ്ട പാര്ശ്വങ്ങളില് ധനുദ്ധരനായ തധുഹാവും അസി (വഠ൭ം) ധരന:യ അജ 
നും വതുഷ്ല്രോണങ്ങളില് ശംഖധരനായ ഉരുഗായനും ഉപരിഭാഗത്തില് ഉറപന്ദ്രനും 
ക്ഷിതിയില് (അഃ ധാഭാഗത്തു) താര്ക്ഷ നും എല്ലായിടങ്ങളിലും ഹലധരനായ പുരുഷ 
നും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

ഇ നി ്] ടി ഇ വിയാണിറൃഷികേശഃപ്രാണാന്നാരായണോവതു 
ശ്വേതദ്വിപപതിശ്ചിത്തം മനോയോഗേശ്വരോവതു. ൩ 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡ്രഷികേശനും പ്രാണന്മാഃര നാരായണന്ദം ചിത്തതത്തേ ശ്വേ 
തദ്ധിപപതിയും മനസ്സിനെ യോഗശ്വരനും രക്ഷിയ്കുരട്ട. 

പൃശ്ലിഗര്ഭസ്ൃതേബുഭ്ധി മാത്മാ൯ം ഭഗവാന്പരഃ 
ക്രി ഡംതംപാതു ഗോവിന്ദഃ ശയാനംപാതൃമാധവഃ ര 
നി ഴ് 

ി 
| പ്ര“ തമവ്യാഭദ്ധൈകുണ്ണ തആസനംത്വാം ശ്രി ൭ പ തീ$ 

ഭു ജോനം യജ്ഞഭുക പാതു സവ്ൃഗൃഹഭയംകരഃ, ൫ 
നിയെറ ബുദ്ധിയെ പൃശ നിഗദനും ആത്മാവിനെ (അഹംകാരത്തെ) പരനായ 

ഭഗവാനും രക്ഷിയ്ക്കുട്ട. ക്രിഡിയ്ക്ുമ്പോഠം ഗോവിന്ദനും ശയിക്കുമ്പോരം മാധവനും 
നടക്കുമ്പോരം വൈകണ്ണനും ഇരിക്കുമ്പോ ശ്രീപതിയും ദൂജി ക മ്പോദം സവഗ്രഹങ്ങ 
ഉംക്കും ഭയപ്രദനായ യജ്ഞദ്ൃക്കം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. 

ഡാകിന്യോയാതുധാന്ൃശ്ച കൂശ്മാണ്ഡായേഭകഗ്രഹാഃ 6. ൨ 

ഭൂൃതപ്രേതപിശാചാശ്ചയക്ഷരക്ഷോവിനായകാഃ ൩൬ 
ഴി കോടരാരേവരിജേഷ്ഠാ പൂതനാമാതു കാദയഃ 

ഉന്മാദായേഹ്ലുപസ്താരാദേഹപ്രാണേസ്രിയദരഫഃ. ഴു 
ളു സ്വപ്ലദുഷ്ാമഫോത പാതാവ്ൃവദ്ധബാല ഗ്രഫാശ്ചയേ 

സപവ്വേനശ്യംതുതേവിഷ്ക്കോന്റാമ ഗഹണദഭിരവഃ, ൮ 
(ജാ മൂന്ന മ്ലോകര്ളില് അനേക ഗ്രഹബാധകടട.രട പേരുകലു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,) ന്ത സ്തന ടം മു ൽ 



ി 

൨൯ സൂവരത്നമാല 

വിഷ്ണു വിനെറ നാമോച്ചാരണത്താല് ടീരുക്കളായിത്തിരുന്ന' ഡാകിനി മുതചാ 
യ വൃദ്ധഗ്രഹങ്ങൾും ബാലഗ്രഹങ്ങളും നശിക്കട്ടേം 

ഇധി ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദശമസ്തന്ധേ ഗോപികൃത 

ണബാലരക്ഷാസ്മോ മ്വണം, സ്മാത്രം സസ്മദ്്്ം 

൮൩. ധിലക്ഷ്യിനൃസിംഫഫോത്ര.. 

ശ്രമത് പയോന്ധധിവികേതന! ചക്രപാണേ! 
ഭോഗി ൮ ഭോഗമണിരംജിതപുണ്യമൂത്തേ! 

യോഗിശ!ശാശ്വത!ശരണ്യു!ഭവാബ്ലിപോത! 

) ലക്ഷ്യ] സിംഹ'മമദേഹികരാവലംബം. ൧ 

പയോനിധി (്രാല: ഴി) വിമകത൩! (ജിപ്പിടമ: യു: വനേ) സ്റ്റ്യത ല്ര' ര 

അമശാഭിമശരിര! സംസാനാശക) അല്ലയോ ലക്ഷ്ടീവ്യസിംഹ। എനിക്കു കരാവലംബ 

ത്തെ (്അവചംബം-ത്തശ്രരയ൦) തന്നാലും 

ബുഹ്മേനുരു 3മരുദക്ഷകിരിടകോടി_ 
സംഘട്ട'താം ഫ്വികമലാമലകാന്തികാന്ത! 

ലദഷ്യിലസത് കുച സരോരുഹരാജഹംസ! 

ലമക്ടി ൃസിംഹ!മമദേഹികരാവലംബം. ൨ 

ബ്രഹ്മ, ഇന്ദ്രന്, തദ്രന്, മരുത്ത്, അക്കന് മുതലായവരുടെ അ£നക കിരിടസം 

സ് പശനത്താൻ പാദപത്തത്തിലുള്ള പ്രദമകാണ്ു മനോഹരനായി (സവ വന്ദ്യനായി) 

ലക്ഷ്വിദേവിയുടെ £ കുചപദ് മങ്ങക്കു രാജഹ.സനായിരിക്കുന്ന അല്ലയോ ലക്കി 
മ 

റ൮ൃസീഹേം ടം 

സംസാരഘോരഗഹമനേചരതോമുരാരേ_ 

നാരോഗുൃഭികര മഗപ്രവരാദിതസൃയ 
ഃ ൭൭൫: 

ആത്തസയമ്സ രനിദാഘനീിപി ഡിതസ്യ 

ല ഷ്യിന്തസിംഫ!മമദേഹികരാവലംബം ൩ 

സ്രംസാരമ-കന്ന വങ്കാട്ടില് സഞ്ച ധിക്കന്നവനായി അനാധരാഗ്യമാകന്ന ഭയങ്കര 

സിംഹേമ്ത.ല് പ)ഡിതന യി ആത്തനായി് മത്വരമാകുന്ന നിദാഘ (കൂഷ്ണകാലു) ത്താല് 

ഉ പദ്രവിതനായിരിക്കുന്ന എനിക്കു് ബല്ല യാ ക്ലി നി ബാം 

സംസാരകൂപമതിഘോരമഗാധമൂലം 

സംപ്രാപ്യ ദഃഖശതസറ്റ്യസമാകുലസ്യ 

] മ ] ദിനസ്വൃദേവ!ക്ൃടപണാപദമാഗതസു 

ലക്ഴ്ടീ പ്ൃസിംഹ!/മമദേഹികരാവലം ബം. ൪ 

അല്ലയാ ലക്ഷ്മീസ്തസി ഹ! അതി 2ഘാര മായി അയ്മ ഗാധമായിരിക്കുന്ന സഃസാ 

[ ഴി 



ശിപഷ്്മി സിംറസ്പോത്രം ൨൩.൧ 

രകൂപത്തില് വിണ ദുഃഖസമൃഹങ്ങളാകുന്ന സറ അളാല് ആകുവപ്പെ ട്ടവനായി ഭിനനാ 
൨) 

യി കൃപണനാനിരിയ്യ്യുന്ന എനിക്കു അങ്ങു കഠാവലംബ്രത്ത തന്നാലുാ 

സംസാരസാഗരവിശാലകരാകകാല 

നക്രഗ്രഹഗ്രസനവി ഗൃഹവിഗ്രഹസ്യ 

വൃഗ്രസ്മുരാഗരസനോമ്മിനിപീഡിതസപ 2) 

ലക്ഷ്ീഡൃസിംഹമമദേഹികരാവലംബം. ൪ 

അല്ലമയാ ലകട്ട്സൃസിംഹ! സംസാരസമുദദആ്ഥില് വി.ശരാച കരാളങ്ങ2ളാടുകൂടി 

യ കാലനക്ര (മുതലുത്തിരെറ പിയില് പെട നിഗ്രഫിക്ക വെ ശറീത്തോടുകൂടിയ 

വനായി ദുഃഖിതനായി രാഗരസര്നാമ്മിയ:ല് (രസഈയാകുന്ന തിരമാല) പിഡി മനാ 

യിരിക്കുന്ന എനിക്ക അമ്മു.....ം..ം.ംം 

സംസ്ധാരവൃക്ഷമഘബിജമനന്തകമ്മ.- 

ശാഖാശതംകരണപത്രമനംഗപു ശം 

ആരുഹൃദുഃഖഫലിതംപതതോദയാളോ- 

ലകഷ്ടിഡയസിംഹ! മമദേഹീകരാഠ' ബം, ൬ 

അല്ല?യാ ലക്ഷ്മീ സിംഹ! പാപ. ബിഭമായി അനത്തകമ്മശാഖകമളാടും കരണ 

പത്ര (കരണംംത്രികരണം) ത്താടടം അനംഗ (കാമാനാശുന്ന പുഷ്മത്തോട്ടം ദു3മ ഫല 

ത്തോടുംകൂടിമതായിഠിദടന്ന സാസാരവവ ദദോത്തെ ത്ത3-0ാഹണം ലെഠപ്ലിട്ട (കയഠിയിട്ടു) 

താഴെ വിഴുന്ന വനായ എനിയ്ക്യയ ദയ ഉൂ.വായ നിന്തിതവടി കരാവലബേരത്തേ തന്നാലുഃ, 

സംസോരസദ്ധയഘനുവക്ക് തൂരഭയോ ഗതി യ്ര. 

ദം ഷ്ാകരാള വിഷദ .ദ്ധവിനഷ്ട മൂത്തേര് 
നാഗാരിചാഹന! സുധാബ്ലീനീവാസി! ശൌരേ! 
ലക്ഷ്മിഡസിംഫ! മമദേഹിഛരാവലംബം, ൭ 

അല്ലയോ ലകഷ്ടിറസിംഹ! സംസാരമാകന്ന സ്റ്റ് അവിവെൈറ ൨ ക തത്തില് ദയ 

പ്രദങ്ങമു.ം ഉഗ്രങ്ങടും തിവ്ര ക്ങളും ആയ പുല്ലകളില് നിന്നുള്ള വിഷ2മമ൨ ദഹിച്ചു നശി 

ട്്പ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂട്യവനായിഴികകന്നെ എനിയ്യയ യിന്തി മവടിംം. 

സംസാരദാവദഹനാതൂരഭീകരോരു- 
ജവാലാവലിഭിരതിദശ്ധതനതൂരുഹസു 

ത്വത് പാദപത്മസരസീ ശേരണാഗതസുു 

ല്ടിഡൃസിംഹ! മമദേഹിഷരാവലംബം. വു 
അല്പമയാ ലക്ഷ് മിറ സിംഹ! സംസാരമാകുന്ന കാട്ടയി മില് വെട്ട ദഈങ്കരങ്ങളാ 

യ ജവ്വാലകളാല് ദഹിക്കപ്പെട്ടവനും നിന്തിരുവടിയുടെ പാദപത്തസരസ'നെ (൩ര 
സപ 

സൂടതടാക൦) ശരണം പ്രാപിച്ചവനുമായ എ രിക്ക നിന്തിരുവടി. ..... റ്് 

സംസാരജാലപതിതസ്യജഗന്നീവാസ! 
പം 

സവ്വേന്മീയാത്ഥബ ഡിശാപ്ലിത്ധ ഷോപമസ്ധ്യ 



൨൨.൨. സൂവരത്നമാല 
ഴം പ്രോത ഖണ്ഡിതപ്രചുരതാലുകമ സൂകസ്യ 

ലദഷ്ീസസിംഹ! മമദേഹികരാവലംബം. ന് 
അല്ല2യാ ലക്ഷ മീസ൮സിംഫ! ജഗന്നിവാസ! നിസ്സാരവിഷയങ്ങളിക രമിച്ചു താലുമസൃകം മുതലായവ പിളന ലുണ്ടലില് പെട്ട മത്സ്യത്തിനു തുല്യമായി തിനാ എമ! 

യ്ക്കു നി ന്തര രൂ യ ലി 420484) ൦4൦ 

$ മു സംസാരഭ।കരകരി നുകരാഭിഘാത. 
വധി ഷ്ടൂമമ്മവ്പൂഷ സ്പുകലാത്തിനാശ! 
പ്രാണുപ്രയാണഭവഭീതിസമാകലസ്യ 
ലക്ഷ്മീ ഡസിംഹ! മമദേഫികരാവലംബം. ൧ഠ 

അല്ല3യാ ലക്ഷ മിസ്സിംഫഹ! സംസാരമാകുന്ന കരിന്ദ്ര൭൯ൊ കരത്തിവെറ അടി ൪യറഠ മമ്മാ തളന്ന ശരീരമത്താടുകൂടിയ വനായി പ്രാണാവസാനഭിയമിയാല് ദുദഖിത നായിരി ന്ന എനിയ്ക്കു 'നിന്തിരു വടി 

അന്ധസ്ൃയമേഹൃതവിലവേകഷമഹാധ നസ മേഹ യ) 
ച്ചോരൈ$ പ്രഭോബലിഭിരി ്ിയനാമധേയൈ$ 
മോഹാ സകൂപകഹരേവിശിപാതി തസ്യ) 1. 
ലക്ഷ്മി സിംഹ: മമദേഹികരാവലംബ.. ൧൧ മ 

അല്ലയോ! ലക്ഷ്മിന്റസി.ഹ! ബലികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കളഃന്മാരല് അ ൨'ഫരി കൈപ്പട വിമുവക (ധന) ത്തോടുകൂടിനവനായി ( ഖ് വേകമില്ലാത്തവനായി) അന്ധ (അജ്ഞ) നായി മോഫമാകുന്ന കിണറില്, വിഞവനായിധിക്കുന്ന എനിയ്ക്കു നി 
ന്തിരുവടി. ,,,,,,,, 

ലമ്്യിപതേ! കമചനാഭ! സുരേശ! വിഷ്ക്രോ! 
െവകുനണ്ണ: ക്ല! മധു നൂദന: പൃദ്രാക്ഷ! 
ബഫ്മണ്യ: കേശവ! ജനാദ്ടന! വാസുദേവ! 
ദേവേശ! ദേഹികൃപണസ്തയകരാവലംബം. ൧൨. 
യാമായയോര്ജ്ജിതവപുടപ്രചുരപ്രവാഹ_ 
മഗാസ്യമന്തനിചഹോരുകരാവലംബെം 
ലാദ്ലിവൃസിംഹചരണാബ് ജമധുവ്യതേന 
സ്യോത്രംക്ൃതം സുഖകരംഭൂവിശംകരേണ. ൧൩. 

മായയാല് ജയിമുതിസമദ്രത്തില് ഉഴലുന്ന വക്ക പേണ്ടി ലക്ഷ മീന സിംഹ പാദ 
സേവനായ ശംകഠനാല്, (ത്ത ധാര്യനാല്) അനേക മന്ത്രങ്ങളാടുകൂടിയതും സഖകരവു മായ ഈ കരാവചംബേസ്മോത്രം വിക്മിക്കപ്പെട്ട. 

ഇതിശ്രിമച്ചുഠാകരാചാതയരചിതം 
സംകടനാശനശ്രിലക്ഷ മിഡ്യസിംഹസ്മോത്രം സംപുണ്ണം. 

ല്ല 



ശ്രിഭഗവന്മാനസച്യജാസ്ടോത്രം ' ൨൩൩. 

വൃത. ശ്രീഭഗവന്മാനസപൂ
ജാര് ൨ വത 

ഹൃദംഭോജെകൃ ഷ്ണസ്സജലജലദശ്യാമലതറം 

സ്ത്റരൊജാക്ഷര് സ്രഗ് ലീമകടകടകാദ്യാഭരണവാന് 

ശരദ്ദാകാനാഥപ്രതിമവ ദാ ശീമുരളികാം 

വഹസ്ധ്യേ൭ യാഗോപിഗണപരിവ്ൃത$ഃകുങ്കമചിത. ൧ 

കാര്വജദ്ല്റുനായി താമരക്ക്്റ നായി മാലാധാരിയായി കിരീടം കടകംമൃതലായ 

ആദഭരണണമളാടുകൂടിയവനായി. ശരച്ചന്ദ്രസമാന നായി ഗോപസ്തികളാല് ലുററപ്പെട്ട 

ചനായി കും കുമാലംകൃതനായ! മുരളിധര നായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് ധ്വാനിയ്ക്കു,ഴപ്പ 

ടവാന് മയാഗ്യ നാകുന്നു. (ഭഗവാനെ ശ്യാനിച്ചാലും) 

പയൊംഭെധെദ്വിപാന്മമഹൃദയമായാഹിഭഗവന് 

മണിവ്രാതഭരാജല്കനകവരപിഠംഭജഹരേ 
ധൻ 

സുചിഫൌതെപാദൌയദുക്ുലജനെനെജ് മിസുജലൈഃ 

ഗൃഹാണെദംഭ്ദുവ്യാഫലഭജലവദഘ്യംമുരരിപൊ. ൨ 

അല്ലയോ ഭഗവാന്! നിന്തിരുവടി പാലാഴിമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ദ്വിപത്തില് നിന്നും 

യാദവസമൃഫത്തോടുകൂടി എന്റെറ ഹൃദയത്തിൽ ഒഞയഗമിച്ചാലും (വര്തൂം വൈഡ്ചഛയും മര 

തകം മാണിക്യം പുഷ്യരാഗം ഗോമദകം പത്മരാഗം ഇന്ദ്രനീലം മുക്താഫലം ഇങ്ങി 

നെ ഒമ്പതു) രത്നങ്ങളാല് ശോഭിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ടസ്വണ്ണുപീാ ത്ത സ്വികരിച്ചാലും ലണ്സം 

അംകുശം ചക്രം ചാപം കുലിശം മത്സ്യം മുതലായ രേഖയ്യള്ള അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളെ. 

ശുഅജലംകൊണ്ട ഞാന് കഴുകുന്നു. കരക സുഗന്ധപുദ്റ്യങ്ങഠാം ഇവ മചന്ന അര്ഘ്യത്തെ 

സ്വികരിച്ചാലും. 

പമാചാമോപ്ൈ ദത്രിദശസരിദംഭോതിശിശിരം 

ഭജസ്വെമംപഞ്ചാകൃതരചിതമാപ്പാവമഘഹന് 

ല്യൂനദ്യഃകാളിന്ദ യാഅപികഠകകുംഭ സ്ഥീതമിദം 

മുലന്തേന പ്ഠാനംകുരുകുരുകുരഷ്വാചമനകം. യ. 

ഹേ ഭഗചന്൯! അതി തള മായ സ്വഗ്ഗംഗാജലം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങു തഅചമനം 

തധയഷ്യാലും, അല്പമയാ പാച്ചയാശന! (ഗോക്ഷിരം, നാളി :കരജലം, തൈലം, ഗന്ധോ 

ദക, പ ഇവയാല് പഞ്ചാമു സ്റ്റാ 2൭ ചെയ്യാലും. സുവള്ലുകുംഭങ്ങളിലുള്ള ഗം 

ഗാകാളിന്ദീനദിജലങ്ങളളില് നിന്തരുപടി സ്താനം ചെയ്യാലും യഥേഷ്ടം ആലമിച്ചാലും. 

തടിദ്ധദ്സ്റ്റേവസ്റ്റേഭജവിജയകാന്താധിഹരണ 

പ്രലംഖൊരി ഭാതര്മുദലമുപവിതം കുരുഗജെ 

ലലാടേപാടിരംമൃഗമദയുതംധാരയഹരെ 

ം ഗൃഹാണെദംമാല്യംശതദളതുളസ്യാദിരചിതം. ര 
ി 

അല്ലദയ? പാഞ്ചാലിദു$ഖഹ ൭ണ! ബലരാമസഹോഹദര! തടില് (മിന്നല്) പ്പ 

റു ന അങ്ങു സപികരിച്ചാടും. മുഭഖായ പൃണുനൂല് കഴുത്തില് ധരിച്ചാ 
0ം 



൨൩൪" സൂവരത്നമാല 

ലും കസ രൂരിചേന്നു ചന്ദനം ര്താട്ടാലും. തതുര തുളസി മു ലായവയഷയാല് കെട്ടപ്പെട്ടമാല 

യേ അണീഞ്ഞാലും. 

ദശാംഗംധൂപംസദ്വരദ ചരണാഗേ, ീതമിദം 
മുഖംദിപേയേന്ദുപ്രഭവിരജസംദേവകഷലയെ 
ഇ മൌപാണിവാണിപതിനുത! സകര്പ്പരരജസാ 
വിശൊ 3 യാഗ ുദത്തസലിലമിദമാചാമഡ്ൃഹരേ. ൫ 

അല്ലദയാ വരദ! അഷ്ടഗന്ധം നാക്ളിരകറം ഘൃതം ജവ ചേന്ന ധൂപം എന്നാല് 
അങ്ങയുടെ തൃക്കാക്കല് സമപ്പ്ിക്കച്ചെട്ട. മുഖത്തെ ദിപം ഒ മാണ്ട ചന്ദ്ര പ്രകാശിതമാക്ക്ി 
പെയ്യുന്നു. അല്ലഃയാ ബ്രഹ്മവന്ദി ൭! കര്പ്പൂരപ്പ ടിയാല് ' കൈകളെ ശോധിച്ചു ഈ തരു 
ന്ന ജലംകൊണ്ടു ആലമിച്ചാലും. 

സദാ തൃഫാന്നംഷയ്യസവദഖിലവ്യംജനയുതം 
സുവക്്റുംമമത്രഗൊഷ്യതചഷകയു . ിതമിദം 
യശൊദാസൂമൊതല്പരമദയയാശാസസഖിഭിഃ 
പ്രസാദംവാഞ്ചരദ് ഭി;പ്ൃഹതദനുനി രംപിബവിഭൊ. ൬ 

അല്ലയോ യരശാദാകുമാര! സ്പള്ക്ുമയമായ ഭോഭനപാത്രത്തിലും പശുവില് 
നെര്യ്യാടുകൂടിയ പ്പാ൯ന പാത്രത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മും ( അഖിചവ്യംജനത്തളം ഠോന്നൂ 

ഷഡ റസയുക്തവും ആയ മൃഷ്ടാന്ന ത്തെ ഇഷ്ഠജനങ്ങ 'ളാടുകുടി ഭക്ഷിച്ചാലും ജലപ്പാന 
നം ലെയ്യാലും 

സചുദ്സ്റാതാംബയലംമുഖരുചികരംഭക്ഷയഫഹരെ 
മ] 

ഫലംസ്വാ3 പ്രി ത യാപരിമളുവദാസ വാദയചീിരം 

സപയ്യാപയ്യാഫഐൈ കനകമണിജാതം ഡഥിതമിദം 
പ്രദീപൈരാരാത്തിംജലധിതനയാദഡയരചയെ. ൭ 

അല്ലപദയ? ഫര് ര മുഖ പ്രസാദകരമായ താല വമനയുഠ സ്വ്വാ$വായ സുഥന്ധ 

ഫലരത്തയും അങ്ങു ആഡ്വദിക്കുക. വപൃജയുതട പൃത്ത/ഠൊയി ലക്കി കാന്തനായി 

൭ക്കാ്ടു കനകമയസ്ഥി വു കര്പ്പൂരകിപ ത്ത ഞ്ഞാന് ൭൧൨ യ്യുന്നു 

൫ [ [ ള് ി വിജാതിയൈ3പുഷ്ക്യൈരതി സുരഭിഭിബില്പതുളസി 
ജുതൈ തമംപൃഷ്ടഠാഞ്ജലിമജിതതെ ഡ് വിനിദധെ 
തവപ്രാദക്ഷിണുക്രമണമഘവി 4 ംസിംചിതും 
ചതൂവാരംവിഷ്റ്രൊജനിപഥശഗതി / ഠന്തവിദഷാം. ൮ 

വ'ലവം തൂളസ' മുതലായി! അതി സൌരഭം മുല അ നക പൃഷ്്ുങ്ങളാല് സിന്ത്രിരു 

വടിയെ ഞാന് നചപ്പിക്കുന്നു. സം -ധാരമുടഖിതന്മാക്കു ൨ വാധാകരായിരിക്കുന്ന നിന്തിരു 

പടിയുടെ പ്രദ ക്ഷിണക്രമര്ത്തേയും ചെയ്യുന്നു. 

നമസ്ത്ാരോഷ്ട്രാംഗ ഡ്യകലദൂരിതഭ്ധ സനപ്പടുഃ 
കൃതന്േത്യംഗി രും സ്ൃതിരപീരമാ കാന്നതങള്ളു റം 



ശ്രിഭഗവന്മാനസപൃജാസ്യോത്രം ൨൩൪ 

തവപ്രിത്യയഃ യാദഹമപിചദാസസവവിഭൊ 

കൃതംചിദ്രംപൃ 1 കേരുകുരുനമസ്വേസ്മൂഭഗവന്. ന് 

സവപാപങ്ങദളയും ന ിപ്പീക്കവാന് സാമത്ഥുമുദ്മ തായ സാഷ്ടാംഗ: . £ 

ങ്ങരം, മുട്ടുകം, ഉസ്സ, ലാലാ ടം, കൈക) നമസ്ത്രാരവും നടനം ഗാനവം സ്മൃതിയും 

അങ്ങക്കായിക്കൊണ്ട എന്നാല് പചെയ്യുപ്പെട്ട. ഇവകയല്ലാം അങ്ങയുടെ പ്രിതിക്കായ। 

ഭവിക്കുണമേ. അല്ലവയാ പിദോ ഞാനും അഞ്ങയയടെ ദാസനാകുന്നു. അല്ലനായ 

എന്നെ പരിപൃണ്ണനാശകി ചെയ്യാലും അങ്ങക്കായാി നമന്ലൂാരം. 

സദാസേവ്ൃയര്കൃഷ്ണി മുലഘനനില3കരതലേ 

ദധാനൊദധ്യന്നംതദനുനവനിതംമുരളികാം 

കദാചില്കാന്താവാംക്ചകലശപത്രാളിരചനാ 

സമാസ കത ര്ദ്ഡ് ശ്ധൈസ്സഹശിശുവിഹാരംവിരചയന്. ൧ഠ 

സഖികളോടുകൂടി ബാലക്രി യയെ പെയ്യുന്ന ചനായും കാന്തമായടെ കുച കല 
ശരങ്ങളില് പത്തിക്കിറവകടെ ൪൦ ക്കുവാന് ആസക്തനായും കൈകളില് തൈര്ര്ചാവം 

നവനിതവും ഓടക്കുഴലും വഹി നൈവനായും കാര്വള്ത്റുനായും ഉള്ള ശ്രീക്യഭഗവാന് 

സദാ സേവ്യ്യ നാകുന്റ്. 

മണികമ്ലേറച്ു ധാലാതമിഭംമാനസ എനം 

യര് കുവിതോഷസിപ്രരാത്ത്ത സൃക്ടദ്ലൂപ്രസിദതി. 

മണിവമ്ലുപ്രണിതമായ ൧൪ മാനസപൂജനരത്ത ഉഷ ഃകാലത്തിങ്കള് ഞു? ചെയ്യു 
നുധൊ അവനു ക്ടള്ണ്ടുപ്രിയി ലദി ന്നതാണ്. 

ശ്രിമദാചാഷ്ടവിരചിതം ഭഗവന്മാനസ 
ക | മ്൮൮ര൨ : ഹ സ്ലോത്രം സ്വംവ൮ൃണണുംം 

൮൭. പഞ്ചായുധസ്ോത്രം. 

സ്റ്റ രല്്സഹസ്ര്ാരശിഖാതിതിസ്രം 

സുദശനംഭാസ്തരരകോടിതുല്യം 

സുരദ്വിഷാംപ്രാണവിനാശിലിഷ്ക്ോം 

ശു ക്രംസേലാഹശേരണംപ്രപദ്ദേ. ൧ 

ജ്വലിച്ചിയങ്ങുന്ന അനധധി മുനകളു.ടെ അഗ്രങ്ങളാല് അതി കറിനവും അനേ 
കാദിത്വപ്രകാശമമ്ളതും മ പ്ുരന്മാരുടെ പ്രാണനാശം ചെയ്യുന്ന തുമായ വിഷ്ണുദഗ 
വ൭ന്റ സുദശനചക്രത്തേ ഞാന് എല്ലായയ്ക്യോഴചം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

വിഷ്ക്യോര്മ ഖോത്ഥാനില പൂരിതസ്യ 
യസ്യധ. നിദ്ാനവദപ്പ്യഹന്താ 



൨൩൨൬ ഷ്യവരത്നമാച 

തംപാഞ്ചജനുംശശികോടിശുദ്രം 
ശ്പ്ംസഭാഹംശരണംപ്രപദ്ദു. ൨. 

മഫാവിഷ്ണ്ണുവിയെഠ മുഖത്തില് നിന്നൂല്ഭധിക്കുന്ന വായുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതായ 
യാതൊന്നി (പാഞ്ചജുന്യത്തിെറ ശബ്ദമാണു അസു ന്മാരുടെ ഗപവ്ത്തെ നശിപ്പിക്കു 
ന്നതു? അനേക പന്ദ്ര പ്രകാശമുള്ള ത്ആ പാഞ്ചജന്യശംഖനത്ത ഞാന് എല്ലായ്യ്യോഴ്ചം ശര പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഹിരണ്മയിംമേരുസമാനസാരാം 
കൌമോദകിംദൈത )കുലൈകഹന്ത്രിം 

(5 

വൈകുണ്ണവാമാഗ്രകരാഭിമൂഷ്ടാം 
ഗടദാസേദാഹംശരണംപ്രപദ്ദു. റു 

സ്വണ്ണുമയവും ,മഫാമേരുവിനെപ്പ്യോലെ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ളതും അസുര വംശനാശഭത്തേ ചെയ്യുന്നതും വിഷ്ണുഭഗവാന് ഇ ടതു കരത്തിച്ുള്ളതും ആയ (കെൌരമോ ദകീ) ഗദായയധത്തേ ഞാന് എല്ലായ്ക്യോഴചം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

യല്ജ്യാനിനാദശ്രവണാല്സുരാണാം 
ചേതാംസിനിര്മ്മു തേഭയാനിസദ്യഭ 

ലം 

ഭവന്തിദൈത്യാശനിബാണവഷി 
ശാരങ്ങംസദാഹംശരണംപ്രപദ്ദേ. ര് 

യാ൭തൊന്നിയ്ഠ ഞാണ്വലിശമബ്ലും നിമിത്തം സുരന്മാരുടെ മനസ്സു പെട്ടെന്നു 
നിദയമായിത്ത രുന്നു അസനുരന്മാക്കു ഇടിത്തി പോലെ ബബാണവഷിം ചെയ്യുന്ന ആ ശാര൪ 
്ങചാപത്തെ ഞാന് എല്ലായയ്ക്കാഴചം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

രക്ഷോസുരാണാംകറിവോഗ്രകണ്ണ_ 
ച്ചേദക്ഷരക്ഷോണിതദിശ്ധധാരം 
തോന്ദകംാമഹരേഃപ്രദിപച്ചം 

ഖഡ് ഗംസദാഹംശരണംപ്രപദ്ദു. ൫ 
രക്ഷസ്സകളുടേയും അസുരന്മാരുര്ടേയും കണ്ണാങ്ങളെ ഛേദിച്ചതിനാല് ഉള്ള രക്ത 

ത്തോടുകൂടിയതും നാന്ദകം എന്നു ദപേരുള്ളതും പ്രകാശിക്കുന്നതും ആയ വിഷ്ണൂഭഗവാ 
ഒറ ഖഡ ഗത്തെ ഞാന് എല്ലാദയ്ക്കാഴും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

ജുമംഹരേ$പഞ്ചമഹായയധാനാം 
സൂവംപദോദ്യോനുദിനംപ്രഭാതെ 
സമസ്പൂദ8 ഖാനിഭയാനിസദ 8 

പാപാഠിനശ ന്തി സുഖാനിസസന്തി, ൬ 
൨ 

വിഷ്ണണഭഗവാണ്െറ ഈ പഞ്ചമഹായുധസ്മോത്രം ദിവസവും ച്രഭാതസമയത്തി 
ല് പഠിക്കുന്നവനു സകല ഒ8ഖങ്ങളു.ം ഭയങ്ങളും പാപങ്ങളും നശിച്ചു സുഖപ്രാപ്ഠിയു 
ണ്ടാകുന്നു. 



ശ്രിമഹാലക്ഷ്യ ചൃഷ്ടകപ്ര ാരഭേര് ൨.൩൭) 

വനേരണേശത്രുജലാഗ്നിമഭ്ധേ 

യദ്ദച്ഛു യാപല്സുമഹാഭയേഷ്ു 

പഠേദിദംസ്മോത്രമനാക്ലാത്മാ 

സുഖിഭവത്തൈഃകൃതസപവ്വരക്ഷഃ. ൭ 

വങ്കാട്ടിൽ പെട്ടൊ യുഭ്ധമദ്ധ്യത്തിലൊ ശത്രു, ജലാഗ്നിമദ്ധ്യങ്ങളിലോ യര്ച്ഛു, 

യാ ആപത്തുകള'ലൊ മഹാ ഭയങ്ങളിലൊ മൌശ്ചാഞ്ചല്യ കൂടാതെ ഈ സ്യോത്രം ജപി 

ക്കുന്ന വനു ഈ ആയു ധങ്ങഠം സവരക്ഷരയയും ചെയ്യും. 

ഇതിപഞ്ചായുധസ്ോത്രം സംപുണ്ണും. 

൮൬. ശിമഹാലക്ഷ്്രയഷ്ട കപ്രാരം ഭഃ. 

നമ പ്ലസ്പൂമഹാമായെ! ശ്രിപിഠെ! സുര പൃജിതെ! 

ശംഖച്ചക്രഗദാഹസ്സെ! മഹാലക്ഷ്മിന്നമോസ്പൃതെ. ൧ 

നമസ്വെഗരുഡ്ധാതൃഡെ! ഡൊലാ സുരഭ യംകര!! 

സവ്വപാപഹരെ! ദേവി! മഹാല്ടിന്നമോസ്മതെ. ൨ 

സദ്യയെ! സവ്യവരദെ! സവ്യദുഷ്ടഭയംകരി! 

സദ്യദൂഭഖഹരെ! ദേവി! മഹാല ദദ്ലിന്നമോസൂതെ. വ 

സിഭഥിബുദ്ധിപ്രദെ! ദേഖി! ൭ കിമു ക്തിപ്രദായ'നി! 

മത്തുമൃത്തെ! സദാദേവി! മഫാല വന്റമോ? തെ. രഃ 
ല് 

ആദ്യന്തരഹിതെ! ദേധി! തആദീശ൦ക്ത! മഹേശ്വരി! 

യോഗഞങ്ങെ! യോഗസംഭൂതെ! മഹാലഷ്ടിന്നമോസ്മുതെ. ൫ 

സ്ഥൃലസൂക്ഷ്മമഹാരൌദ്രെ: മഹാശക്തെ! മഹൊദരെ! 

മഹാപാപഹരെ! ദേവി! മഹാലക്ഷ്തിന്നമോസ്മുതെ. ൬ 

പത്മാസന ഡിതെ! ദേവീ! പര മൃഹ്മസ്വതപിണി!! 
പരമെശി! ജഗന്മാതഃ! മഹാലക്ഷ്മിന്നമൊസ്പൂതെ. ൭ 

ശ്വേതാബേരധരെ! ദേവി! നാനാലകാരഭൂഷിതെ! 

ജുഗല്സ്ഥിതെ!ജഗന്മാത!മ്മഹാല മഷ്്ിന്നമോസ്മുതെ. ൮ 

മഹാലക്ഷ്മരൃഷ്ടകംസ്യോത്രം യ3പഠെല്ഭ ദതീമാന്നര$ 

ം സ്യസിദ്ധിമവാഷ്ല്ലോതിരാജ്യംപ്രാപ്ലോതിസ്യദാ. ന് 

ഏകകാലംപഠനെന്നിത്യം മഹാപാപവിനാശനം 
ദ്വികാലംയ3പഠനെന്നീത്യം ധനധാനയസമമ്പിതഃ. ഥാ 



൨൮൮ സ്മൂവരത്നമാല 

രരികാലംയഃപഠെന്നിത ൮൦ മഹാശത്രവിനാശനം 
മഹാല മയ്തിഭവേന്നിര്യം പ്രസന്നാവരദാശുഭാ. ൧൧ 

ശ്രിമഹാലക്ഷ്റ ഷ്ഠ കരസ്മാത്രം സംപൃണം. 
ണണ 

൮൭. കനകധാരാര് പാത്ര പ്പാരംഭ. 

അംഗംഫോേരെര് പുളുകള്ടഷണമാ ശ്രയന്തി 
ഭഗോംഗനേവമുകുളാഭരണംതമാലം 

അംഗിക്ടതാഖിലവിദ്ടതിരപാംഗലിലാ 
മഗല്യദാസ്മുമമമംഗലദേവതായാ. ൧ 

വണ്ടു പൃമൊട്ടുകളാകുന്ന ഞുഭരണങ്ങളോടുകൂടിയ പച്ചിലമരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന 
തുപോലെ വിഷ്ണ്ുഭഗവാന്െറ ദേഹത്തെ സേമാഞ്ചമാകുന്ന ആഭരണത്തോടുകൂടിയതാ 
ക്രി രസചിച്ചിിക്കുന്ന തായും സവ്യൃസമ്പത്തുകളുടെ ഇറി പ്രിടമായു മുള്ള ലക്ഷ്കരീഭഗവതി 
യുട കടക്കണ് ഃനാട്ടം എനിക്കു ൩ വൃസ്പല് പ്രദമായി ഭവിക്കണമ. 

മു ശ്ധുമുഫുവ്വിദധതി വദനേമുരാരേട 

പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനിഗതാഗതാനീി 

മാലാദൃശോമ്മധുകരിവമഹോല്പലേയാ 
സാമേശ്രീയംദിശതുസാഗരസംഭവായാ$. ൨ 

സൌന്ദയുത്തോടുകൂടിയ യാജതാരു ലകഷ്ിദദവിയുടെ ഭൂഷ്ടി മാലാ (അങ്ങോട്ടുമി 
ങ്ങോട്ടും ഇടവിടാതെയുള്ള ൭വത്ര.൩ ഞ്ചാരമെന്നു സാരം) വണ്ട താമരവവില് എന്ന 
പോലെ വിഷ്ണ്ുഭഗവായൊ മുഖത്തിങ്കരു, അധികമായ സ്നേഹലജ്ജകമളാടുകൂടി എടക്കി 

ടെ നോക്കിയും നോക്കാരതയും ഇയിക്യൂുവൊ ത്ത ശ്രീദേവിയുടെ ഭൃഷ്ടിമാലാ എയിക്കു 

സമ്പത്തിനെ തരേണര്മ. ് 

ആമിലിതാഭ്ധമധിഗമയമുദാമുകുന്ദ_ 
റം 

റ മാനന്ദമന്ദമന്മേഷമരംഗതന്ത്രം 
ആകേകരസ്ഥിതകനിധികപക്ഷ്യനേത്രം 
ദുതൊ്യെഭവേന്മമടുജംഗശയാംഗനായാ$. ൩ 

€ 

വിഷ്ണു ഭഗവാദനത്തന്നെ നോക്കി ക്കാണ്ടിഠിക്കനിമിത്തം ഏററവും കാമപരവ 
ശമായും സന്തോഷംകൊണ്ടു പുരികങ്ങളും അക്ഷിരോമ്ങളൂ.ം കരിമിഴികളും നേത്രാന്ത 
ത്തികകള് ചെന്നെത്തിയമായുഠം തആനന്ുംകൊണ്ടു ക്രമമണ ഇളുക്കമില്ലാത്തതും അല്പം ചി 
മ്മി മിഴിച്ചുമിരിക്കുന്ന ലകഷ്ട്രി ദേവിയുടെ അരക്കണ് എനിക്കു ധമ്മാത്ഥകാമര്മാക്ഷങ്ങളാ 

യ സമ്പത്മകമള തമരണമെ. 

ബാഹ്വന്തരേമധുജിതഃ ശ്രിതകൌസ്മദഭേയാ 
[ഴി] ] കി ഹാരാവലിഖഹരിനിലമയിവിഭാതി 

കാമപ്ര ദാഭഗവതോപീകടാക്ഷമാലാ 
കല്ല ്യാണമാവഹതുമേകമലാലയായാ. ര് 



കനകാധാരസ്ധോത്രപ്രഠാരംഭഃ ൨൩൯ 

ഇന്ദ്രനീലരത്ന തുല്യയായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ശ്രീദേവിയുടെ കടാക്ഷമാഥ വി 

മല ഭഗവാന്െറ കൌസൂഭാരത്നത്തെ അണിഞ്ഞ രിക്കുന്ന മാറിടത്തില് മത്തുമാലകാംപപോ 

ലെ ശോഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനുകൂടി ത്തഗ്രഹത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഞ ശ്രീവദവിയയടെ കടാ 

ക്ഷങ്ങറം എനിക്കു സമ്പർസമുദ്ധിയെ തദരണ മ. 

കാളാംബുദാളിലളിതോരസികൌസഭാരേ_ 

ഭ്ധാരാധരേസ് ചൂരതിയാതടിദംഗനേഖ 

മാതുസ്ലുമസയജഗതാംമഹനിയമക്ഷി 

ഭദ്രറണിമേദിശതുഭാഗ്ഗവനന്ദമായാ$ ൫ 

യാതൊരു മഹാചകട്ടി കാര്മ്മഘത്ത'ല് മിന്നലെന്നർപ്ാചെ വിഷ്ണുഭഗവാന് 

നീലമേഘങ്ങാം പോഃലയുട വണ്ടുക0ംമപാലേയും ൪ രാഭിയ്ക്കുന്ന മാറിട ്ഞ കല് പ്രകാരി 

യ്കകുന്നുദവാ ആ സവ് ലോകമാതാ വി ന്െറ പൃജിയ്റ്കുതക്കതായ നേത്ര, എനിയ്ക്കു സവ 

മാംഗളങ്ങള ചെയ്യുനേമേ 

പ്രാപ്പംപദംപ്രഥമത3ഖലുയല്പ്രഭാവാ_ 

ന്മംഗലൃഭാജിമധമാഥനി മന്മഥേന 

മയ്യാപതേത്തദിഹമന്ധരമിക്ഷണാദ്ധം 

മന്ദാക്ഷസാക്ഷിമകരാകരകന്യുകായാള്. ൬ 

യാതൊരു ലകഷ്ടി ദേവിയുടെ അര കരണ് പ്രഭാവംകൊണ്ട് കാമദവനാൽ വണ്ട 

സവ് മംഗല്യങ്ങളെ. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാങ്കല്, ജന്മസ്ഥാനം ലഭിക്കപ്പെട്ടു നിശ്ച 

യം. ലജ്ജ ഉയാടുകൂടിയതും ഇളക്ക.മില്ലാത്തതുമായ ശ്രീദേവിയുടെ ആ അരക്കണ് ഈ 
എന്നില് അല്ലംപ മിക്കുമാറാമണെമേ. 

വിശ്വാമരേ ൯പദവി ഭമദാനദക്ഷ- 

മാനന്ദഹേതൃരധികംമധവിദ്ധിഷോപി 

ഈഷന്നിഷിദതുമയിക്ഷണമ'ക്ഷണാഭ്ഥ 

മീന്ദിവരോ ദരസഹോദരമിന്ദിരായാ$. 

ബഹ്മാഭിസ്ഥാ റങ്ങളിക സുഖസഞ്ചാരത്തെ കൊടുക്കുന്ന മായ സാമത്ഥ്യ& മ്താട്ട 
കുടിയതും വദ്റ്വിന്നു ഞനന്ദകാരനെവും നീലത്താ മരല്പൂ വിനെറ ഇള്ളിലെ ൩ . 9 
ചെ പ്ര കാശിക്കുന്നതുമായ ലകഷ്കി മദചിയുരടെ അര ദെ നോട്ടം അല്പുമൊന്നെന്നഥ കു, 
ണ നരം ഇരിയ്ക്കമാറകണമമ. 

ഇഷ്ടാവിശിഷ്ടമതയോപിനരായയാദാഗ: 
ദൃഷ്ടാത്രിവിഷ്ടപസദശ്ചപദം ഭജന്തേ 
ടു ്കളലാടിച്ചിടുഷ്ഠാം 

ശൃഷ്ി മമപ്യ, പൃഡ്തിംമൃഷ്ിഫ്ഠ പൃഷ്ണരവിഷ്ടരായാള്. ൮ 
വേദാദികളെ വഴിമപാപെ അറിഞ്ഞു വിദശഷബ്ുദ്ധികളായിരിക്കുന്നു വെങ്കിലും 

മനുഷ്യ൪ യാതൊരു ദേവിയുടെ കലപാക ടാകഷത്താല് നാക്കപ്പെടടവരായിട്ട ഇന്ദ്രപദവി 



൨ര്റ സൂവരത്നമാല ന 

യേയും പ്രാപിക്കുന്നു. വിഭ താമരപ്പവിനെഠ ഉള്ളിലെ നിറത്തോടു തുല്യമായി ശോ ഭിക്കന്ന ശിദേവി . 
ചേന യുടെ ഞ ദുഷ്ടി ഏനിക്കു ആഗ്രഹമു മുള സവ്വ സമ്പല് പരിപൃത്തിയെ 

ദദ്യാദദയാനുപവനോ ദവിണാംബുധാരാ. 
മസ്തിന്നകിഞ്ചനവിഹംഗശിശൌപിഷം ണ്ഡ 
ദുഷ്ണമ്മഘമ്മമപനിയചിരായരൂരാ. 
ന്നാരായണപ്രണയിനിനയനാംബുവാഹ. ന് 

ത്തു ലകഷ്കരിദേവിയുടെ നേത്രമായ മേഘം വള രെക്കാലമായിട്ടുള്ള ടുഫ്ണുമ്മസന്താപത്തെ കളഞ്ഞു ദുഃഖി മനും ദരിദ്രനുമായ ഈ ബാല 
ചാതകപ്പുക്ഷിയില് കനകവഷ്ര ത്തെ പെയയ്യേതമേ. 

ഗിര്ദേവതേതിഗരുഡ ദ്ധപജസ്സോദരേതി 
ശാകുംഭരിതിശശിശേഖരവല്ലഭേതി 
സൃഷ്ടി സ്ഥിതിപ്രഭയസിദ്ധിഷ്യ സംസ്ഥിതാഷൈ 
തസ്ധയൈനമ സ്ത്രീഭവനൈകഥുരോസൂരണ്ടദദൈ. ൧൨ 

സരസ്വതിയെന്നും യരശാദാപു ത്രിയായ 'കാത്ത്യായ നിദവിയെന്നും ശാകംഭരി 
യെന്നുമുള്ള ഓരൊ നാമരൂപ തങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു സൃഷ്ടിസ്ഥിയി സംഹാരങ്ങളിക പ്രവൃത്തി 
ച്വിരി ക്കുന്ന വിഷ്ണുഭഗവാനെ ഭായ്യുയായ ലക്ഷ്ട്രീരദവിക്കായിക്കൊണ്ട നമസ്ത്രാരം 
ഭവിക്കട്ടെ. 

മോ ഭകമ് ശ്രുതൈ്യൈനമോസ്തുശു പിടി 

രതൊൈനമോസ്മരരമണിയഗു ണാശ്രയായൈ 
നി ത്േനമോസ്കുശതപത്രനികേതനായൈ 
പുഡ്യൈ ൬നമോസ്മൂപുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ. ടി റ ട് 

നു 

സല് കമ്മഫല ത്ത കൊടു യന്ന ൪൫ വദസ്വരൂ പി ണിക്കായികക്കൊണ്ടും സൌന്ദയ്യാ 
ദിഗുണങ്ങാംക്കി രിപ്പിടമായ രതി 3ദ പവി രൂ പിക്ിക്കായികക്കാണ്ടം താമരപ ചിക വസി 
ക്കുന്ന വളായ ശക്തിരൂപിണിക്കായി ക്കൊണ്ടും ശ്രീനാരായണഭായ്യയായി ഭൂമിരൂപേണ 
ധനമധാന്പ്യസമുങ്തി 2യ കൊട്ട ദഒന്ന ലകഷ്ടരിദേവിക്കായിക്കൊണ്ട നമനസ്ത്രാരംം 

നമോസ്മ്നാളികനിഭാനനായൈ 
നമോസ്മൂമുശ്ധോദധിജന്മടടുമൈ) 
നമോ :ചൂസോമാമൃുതസോദരായൈ 
നമോസ്മദാമോദരവല്പഭായൈ. ൧൨. 

താമാപ്രപംലെ പ്ര കാശിച്ചിരി ഒന്ന മുഖത്തോടടകൂടിയ ശ്രീദേവിക്കായും പാ 
ലാഴിയാകുന്ന ജന്മ ദമിയോടുകൂടീയ ശ്രി ഭദവിക്കായും പന്ദ്രമന്്ഠേയും അമുതിനേഠയും 
സഹോദരിയായ ശ്രിദേചിക്കായും വിക്ക്ണുഭാവയുയായ ശ്രീദേവിക്കായും നമസ്ത്രാരട്ട. 

നമോ സ്മൂദേവ്വൃളട്ടഗുനന്ദനായൈ 

നമോസ്മയവിഷ്ക്രോരുരസിസ്ഥിതായൈ 



കനകാധാരാസ്പോത്ം ൨൪൪൧ 

നമോസ്മു ലക്ഷൈഷ്യ ൃകമലാലയായൈ 
മ.: 

നമോസ്മ്മ നാരായണ വല്ലഭായൈ. ൧൩. 

ഗു പുത്രിയായ ലക്ഷ്കീമദവിക്കായിക്കൊണ്ടും വിഷ്ണുഭഥവാ൭ ന്റ മാറിടത്തില് 
വസിക്കുന്ന വളായ ലക്ഷിര്ദ വിക്കായി ക്കൊണ്ടും താമരപ്പൂവില് വസിക്കു ന വളായ ഖ്വ 

കുഷ്ീദേവിക്ക :യിക്കൊണ്ടും ശ്രീ നാരായ ണഭായ്യുയായ ലമഷ്ീ രദവിക്കായിഒ ക്കാണ്ടാ 

നമസ്ത്രാരം. 

നമോസ്മൂഹേമാംബുജപിറികായൈ 
നാമോസ്ൂഭ്ദുമണ്ഡലനായികായൈ 

നമോസൂദേവാദിദയാപരായൈ 

നമോസ്ധയശാരങായുധവല്പഭായൈ. ൧൪" 

പൊന്താമരച്പിഠാത്ത'ല് വസി ദരന്ന വളായ ലകഷ്കി ഉദവിക്കായും ദ്ൂമലാകനാഥ 

യ്ക്ക യിക്കൊണ്ടം ദേവാദികളില് ഏറാവും ദയമയാടുകുട്ി യ ചം ഠായും വിഷ്ണ്ുഭായ്യുയാ 

യ ശ്രിദേവിക്കായിക്കൊണ്ടും നമസ്ത്രാരം. 

നമോസ്മുകാന്ത്യൈകമലേക്ഷണായൈ 
നമോസ്തടടുത്യൈഭവനപ്രസൂതൈയ 
നമോസ്ദേവാദിളിര ച്പീതായൈ 
നമോസ്മൂനന്ദാത്മജവല്ലഭായൈ. ൧൫ 

പ്പ: കണ്ുകളോടും സൌന്ദയ്യഃത്താടും കൂടിയ ലകഷ്ലീദേവി 
ക്കായി ക്കൊണ്ടും സവ്വലാകുങ്ങളുടെ ഉത പത്തിസ്ഥാനവധും സവ്ദ്ദൃപ ന്. ശ്രീ 
ദേവ് ക്കായി ക്കൊണ്ടാ ദേവാദീകളാല് പൃജിക്കപ്പെടുന്ന വളം രി 
യുമായ ലക്്റീഭഗ വതി ക്കായിക്കൊണ്ടും നമസ്ത്രാരം. 

സ്കൂവന്തിയേസ്തുതിഭിര മൂഭിരന്വഹം 
തൂയിമയിംത്രിഭവനമാതരംരമാം 
ഗുണാധികാഥുരുധ നധായ്യഭാഗിനോ 
ഭവന്തിതേഭവമനുഭാവിതാശയാ. ൧൬ 

ഈ സ്മൂയ കൊണ്ട ലേദസ്വരൂപിഞണിയും തെത്രമചാക്യമതാവുമായ ശ്രീദേവി 
യെ ആര് സൂയിക്കന്നു വോ അവര് സവ്ൃഗൂണമത്തോടും വലുതമായ ധനധാനൃസമ്പത്തി /യാ 
ട്ടം ജന്മാഭതാ൪൨ഠ പരിശു ദ്ധമനസ്സ്ുകളായും ഒ പിക്കുന്നു. ശശ ശ്രി ശങ്കരാചായ്യസ വാമികരം ഇ 

പ്രകാരം ഫലശ്രുതിയേധടുകൂടി ശ്രിദേധിയെ സൂതിച്ചശേഷം തെറ നാലു പ്രധാനശി 
ഷ്യന്മാരോടും സ്ൃതിപ്പാന് ആജ്ഞാപിച്ചു താഴെ പറയുംപ്രകാരം അവരും സൂതിച്ചു. 

പത്മപ്രിയേ! പത്മീവിപത്മഹ പ്ലേ 

പത്മാലയെപത്മദളായതാക്ഷി! 

വിശ്വപ്രിദയേലിഷ്ണുമനോനുകൂലേ! 
ത്വത് പാദപത്മംമയീസനാ'ധത്സ്വ, ൧൭ 

മം: 



൨൪൨. സൂഖരത്നമാല 

താമരപ്പ വിങ്കല് ഇഷ്ടമുള്ളവളം പത്മിനി എന്ന തൃത്തമ സ്ൂ!ജാതിയുയം കയ്യില് താമരപ്പൂ ധരിച്ചവളും താമരപ്പൂവിക വസിക്കുന്ന വളം താമദേളങ്ങാം പോചെ ഉള്ള ക ണാം ഉള്ളവളും എല്ലാവക്കും പ്രിയമായിട്ടുള്ളവളും വിഷ്ണ്ണുമനസ്സിന്നു അനുകൂലമുമ്ളവള. 
മായ അല്ലയോ ലക്ഷ്യിഭഗവയി! നിന്തിരുവടിയുടെ പാദചത്മാ എന്നില് ചേര്ക്ക ണമ, 
ഇത്ഭിനെ ശ്രീശത്മരഭഗവച്കിഷ്യനായ പത്മ പാദാലായ്യ്ന് സൂതിച്ചു. 

കമലേ! കമലാക്ഷവല്പഭേ! തേ 

കരുണാ ൃരതരംഗിതൈരപാംഗൈഃ 
അവലോകയമാമകിഞ്ചനാനാം 
പ്രഥമംപാത്രമകൃത്രിമംദയായാ$, ൧൮) 

അല്ലയോ ശ്രി നാരായണ്ടഭായുയായ ലക്ഷി മദ വി ഭവതിയുടെ കാതഞണ്ട്യം നിറ 
ഞ്ഞിള കിക്കൊണ്ടിരി ടന്ന കടാക്ഷ ങ്ങ കൊണ്ടു ദരിദ്രപ്യന്മാരില് മുമ്പനും ദയ മ൭ സത്വ പാത്രവമായ എന്നെ കടാക്ഷിഃക്കണ3മ. ഇങ്ങിനെ ശ്രിമച്ച കര ശിഷ്യനായ സുരേശ്വ രാലായ്യുല് സൂതിച്ചു. ം 

ദേധി! പ്രസിദജഗദിശ്വരി! ലോകമാതഃ 
കല്ല്യാണഗാത്രി! കമലേക്ഷണജീവനാഥേ 
ദാരിദ്യഭിതഹൃദയംശരണാഗതംമാ_ 
മാലോകയ്പ്രതിദിനംസദയൈരപാംഗൈ?$. ൧൯ 

ജഗദീശ്വരിയായി ചോകമാതാവായി മംഗള പദാത്ഥങ്ങളായ അവയ വങ്ങളോട 
| . ഴ് കൂടിയവളായി വ ത്ഭ "യയൂയായിടിക്കുന്ന അല്ലയോ ദേധി! പ്രസാദിക്ക ണമ. ദാരിദ്ര്യ 

ത്താല് ഭയഭപ്പട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ്ാടുകൂടിയ എന്നെ ദിവസംതോയം- കൃപാകടാക്ഷക്ങം 
കൊണ്ട കടാക്ഷിക്കണ മ. ഇത്തിനെ ഗ്രിശങ്കരഭഗയച്ഛ്രിഷ്യന:യ ഫസ്മാമലകാലചായ്യ്ന് 
സൂതിച്ചു; 

യാസാപത്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടിതടി 
പത്മപത്രായതാക്ഷ।! 

ഗംഭരാവത്തനാഭിഃ സൂനഭരനമിതാ 
ദിവ്യവസ്റ്ോത്തരിയാ 

ല മ്ലിരദിവ്യയയ്ശജേടെ നൂമ്മണിഗണഖചിതൈ$ 
സ്റ്രാപിതാഹേമകുംഭൈ 8 

നിത്യംസാപ ത്മഹസ്മാമമവസതുഗൃഹേ 
സവ്വമംഗല്യയു താം ൨ാഠ 

വിരിഞ്ഞ താമരപ്പൂവില് വസി കഭന്നവളു.ം വിസ്മാരമുള്ള അരക്കെരട്ടാട്ടം താമരദ 
ഉകങ്ങാംപോലെ നിണ്ട നേത്രങ്ങളളാടും ചുഴി മവാടുകൂടി കുഴിഞ്ഞ നാഭിയോടും കൂടിയവ 

ഭൂം സുനഭാരംകൊണ്ടു കുനിഞ്ഞും ദിവ്യവസ്രുരമ്തോടം ഉത്തദിയര്ത്തോടും കൂടിയവളും ക 

യ്ക താമരപ്പുക്കരം ധരിച്ചും ഐനാവതാദി ദിഗ്ഗജങ്ങളാല് രത്ന്ങഠം പതിച്ച പൊന്കു 
ടങ്ങ മാല് അഭി മഷകഠ ചെയ്യപ്പെട്ട വ ഭൂ.മായ ലകമ്റി ദേവി ധനധാന്യാദിസവ്യമംഗ ലപദാ 



ശ്ര. ലക്ഷ്മിഗായത്രിഖണ്ണ്ണുമാലാസ്മുത! ൨൪൩. 

ത്ഥസ മുദ്ധിയോടുകൂടി എവെറ ഗുഹത്മിങ്കല് വസിക്കേ ണമേ. ഇങ്ങിനെ ശങ്കരദഗവച്ചുി 

ഷ്യനായ തോടകാചായ്യന് സ്ൂഖില്വ ഈ ഗജലക്ഷ്യിപ്രതിമഗ്ഹത്തിങ്കല് വെച്ചി തന്നാല് 

മംഗലകരമാകുന്നു. 

ഇതി കനകധാരാസ്യോത്രം സനുണ്ണംം 

ടാ ഞട്ടി തെന്റ 

൮൮. ശരിലകഷ്മരിശായത്രി ചബ്ലുമാലാസ്ത്തി. 

ഓരോ ദേവതകഠാക്കും പ്രതേകംപ്രതേകം ഗായത്രിയുണ്ട്. എ 

ന്നാല് തദാദിയായ ഗായത്രിമന്ത്രം ബ്രഹ്മപരമാണു . ഇതിന്െറ കത്താവു 

വിശ്വാമിത്ര ബുഹ്മഷിയാന്നു . ഇതിന്െറ അത്ഥം ഉപ:സകന്മാരുടെ ഇഫ്്ം 

പോലെ വരുന്നതാകയാല് ചിലര് സൂയൂപരമായും മറവചിലര് ശഥരിപ 

രമായും വേറെചില൪ പരമാത്മപരമായും വൈൊഷ്ലവ൪ വിഷ്ണപരമായും 

ശൈവന്മാ൪ ശിവപരമായും എന്മവേണ്ട അവരവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ 

അത്ഥം കല്ലിച്ചിട്ടുണ്ടു'. എക്ിലും ശ രോിപരമായിട്ടാണു സ്താത്തന്മാരും 

ബ്ഹ്മവാദികളായ ശെയതതന്മാരും ഉപാസിച്ചുപോരുന്നതു. ദേഖവിഭാഗ 

വതത്തിലും ശാരദാപടലം പ്രപഞ്ചസാരം മുതലായ മന്ത്രശാസ്ര്രങ്ങളിലും 
നി *രക്തശ്വേരഹിരണ്ദുനിലധവളൈവക്രൈയ്യ്യതാം ത്രിക്ഷ 

ണാം രമ്താം രദര റാവസ്രരജമ്മണിഗണൈയ്യുക്താം കുമാരി മിമാം ഗായ 
തരീം കുമലാസനാം കരതലവ്യാനദ്ധകുണ്ഡ്യംബുജാം പത്മാക്ഷിഞ്ചവരാഭ 
യഞ്ചദധതിം ഹംസാധിരൂഡാംഭജേന എന്നാണു ധ്യാനം കല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന 
തു. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഹംസാധിത്രഡ്ധാ എന്നതിന്ന് അരയനത്തി 

ന്െറ പുഠത്തിരിക്കുന്നവഠം എന്ന അത്ഥമല്ല. രാനുദഥസ3ഃസഹസ്ര്രാം 
ശുഃ? എന്നു് അമരം. സൂയ്യബിംബത്തികല് ഇരിക്കുന്ന തേജോരുപി 

ണീഎന്നത്ഥമാകുന്നു. കുമാരി എന്നതുകൊണ്ടു് ഹപ്പോഴും ബാലയാണെ 

നുള്ള അത്ഥഗഹണം ചെയ്യരുതു. ഇവളെ ഉദയത്തികല് കുമാരിയാ 
യും മദധ്യാഹ്നത്തികല് പ്രൌഡ്ഥയായും സായംകാലത്തില് വൃഭ്ധയായും 
ധ്യാനിക്കുന്നു. പ്രാത൪ ബ്ബാലാന്തൂ മട്ധ്യാ ഗൌ പ്രൌഡ്ധാംതത്രവിചിന്ത 

യേല്സായസ്ഥവിരാത്ൂപാം സൂയ്യുബിംബയിവലാസിയി? എന്നു സസ്ധ്യാ 
വിധിയിലുണ്ടു . ഈ മന്ത്രംകൊണ്ടു സൂയുബിംബത്തികലുള്ള തേജസ്സി 
നെയാനു വന്മിക്ഒന്നതു . സവിതുര്ദേഖസ്യവരേണ്ടുംതല് (തേജദ)ധിമ 
ര്റിഭ 4;ഭനോധിയഃപ്രചോദയാല്റ എന്നു അന്വയം. ആദിത്ൃനായ ദേ 
വെറ ശ്രേഷ്ടമായ അത്തേജുസ്സ്രിനെ ഞങ്ങം ധ്യാനിക്കുനാ. (ഭാഭിശ്ശു 

ക്ൂതിതിശ്ശൂ) ഭട ശോഭ, ശോഭയോടുകൂടി ഗവിക്കഹേതുധായിട്ട് ആദിത 



൨൪൪ സൂവരത്നമാലാ 

നനുഭഗ്ഗന് എന്നു പേര് ഭഗ്ഗൂന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ പരിശുദ്ധികരിശക ട്ടെ ഫ്ലുന്ന സ്ഥൂലമായ സാരം. ഹംസാധിരൂഡ്ഡ എന്ന പദംകൊണ്ടു സൂഷ്യു ബിംബത്തികലിരിക്കുന്ന തേജസ്സ്ിനെക്കുറിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞകൊരാക. 
ഈ മന്തുത്തിന്െറ സൂക്ഷ്മ ത്ഥവിവരണം' ചെയ്യുന്നതിന്നു ശാസ്ത്രൂബാഹു 
പ്യകോണ്ടു വളുരേക്കാലം വേണ്ടിവരും. ഗായതി എന്ന പദത്തിന്നു ഗായന്തം ത്രായതേയസ്മാല് ഗായത്രിതേനസാസ് മൂതാ"*എന്നമന്ത്രശാസ്ത്ര 
വചനത്താല് ഗാനം ചെയ്യുന്നവനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന അത്ഥമാകു 
ന്നും ഗാനം എന്നതിന്നു” ഇവിടെ പാട്ടു എനാ അതല്ല, ജപം എന്നു 
മാത്രമാ ന. ലദ്്ടിദേവി, ഗായത്രിയില് നിഷയും അന്യയയല്ല. എന്തെന്നാല് 
ആദിത്യമണ്ഡലത്തിലെ തേജസ്സും ശ്രിതന്നെയാകുന്നു (അചലാത്മജാച 
ദൃശാ കമലാത്രിപുരേതിഭേദിതാ ജഗതി യാസാത്വമേവവാചാമിശ്വരിസ 
വ്യാ ത്മനാംപ്രസിദമമ) എന്നു ശ്രി ശംകരാചാഷ്യര് അഭേദത്വം കല്ചിച്ചിരി 
കയാല് ത്രിപുര വാശദോ  ശ്രിദേഖി മുഗ്ഗ എന്നിങ്ങിനെ ഭേദബുദ്ധിധേണ്ടാ. 
ഫ്ല്ലാം ഒദ്രചൈതന്ദുംതന്നെ. അതിനാല് ഗായത്രിമന്ത്രാക്ഷരങ്ങളെ ആ 
ദൃത്തില് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ൨൪'_ഗ്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ട് ശ്രിദേധിയെ 
ന്തൂതിക്കുന്നു, 

ശ്രീരല ക്ഷമി കല്യാണി കമലാ കമലാലയാ പത്മാ 
മാമകചേതസ്സുത്മനിഹല്പമ്മേവസതുവിമ്ലമാസാകം. ൧ 

ശോദയുദടയോ ഐശ്വയ്യുത്തിഷേറയോ അധിഷ്ടാനദേവയായി നല്ല ശ്രിലക്ഷ 
ണങ്ങളള്ളവളായി മംഗളത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവളായ് വിഷ്ണ്ുവെ അലത്കരിക്കുന്നവളറയി 
മാനസമാകുന്ന ഭവനത്തിലെ ൭ ണവ്യാശന്ന പത്മത്തിങ്കക വിഷ്ണു വോടുകൂടി വസിക്കട്ടെ 
കംവിദ്ല് വെ. അലതിംഅലങ്കരിക്ക അഷധിനാള് (കമല) (അല ദ്രഷമണുംഎഃപ്പഡ്ും 

എനെറ ഓമ്മയായിരിക്കട്ടെ എന്നു സാരം 

ത൭ല്സദോം ശിമിതീപദൈ ശു തൂഭി.്ചതൂരാഗമൈഃ$ 
ചതുര്മുഖ സ്തൂതാമഫ്യമിന്ദിരേഷ്ടംപ്രയ ദൂതു. ന 

തർ സത ഒംശ്രീം എന്ന നാലു പദങ്ങളൊണ്ടും നാലു ശാസ്ത്രങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും 
യ്യഹ്മാവിനാല് സ്മൂതിക്കപ്പെട്ട(ുന്ദിരംലക്ഷ്കിദേധി) എനിക്കായിട്ടു ഇഷ്ടത്തെ (൨൪൭ മ്തു 
ദാനംചെയ്യട്ടെ (നാലുശാസ്സ്ങ്ങം തക്ക വ്യാക  ണവേഭാന്മമീമാംസണ്ട0ം) തയഗമശ്ശാസു 

ആഗതൌ എന്നു മേദിനി. 

സ്പില് ൩, ഖാത്രയിമൂത്തിസ്സ ദപുണ്യഫലാ ത്മികാ 
സവ്വേശമഹീഷീമഹ്റൃമിന്ദിരേഷ്ടം പ്രയച്ഛുതു. ൩ 

നല്ല ജ്ഞാന സഖത്തോടു കൂടിയവളായും മൂന്നു൨ടങ്ങ ളറകുന്ന ദേഹത്താടകൂടി 
്വലായുട സകല സുക്ടതകമ്മങ്ങളു.ടെ പലമായ രൂപമള്ളവളായുട സപ്ലന്മാരുഭട ജൂ 

] 
ദ് 



൨ 0 [1 ഗ് ] ശ്രിലക്ഷ്ിഗായര്ര॥ വദ്ല്്റമാലാസ്ത്രതി ൨൪൫ 

ശനായ ധിഷണ വി൪െഠ അദിഷിക്തഭായ്യയായും ഇജരിഥടന്നേ ഉന്മിഠ എ. ൯!ക്കായിട്ട ഇഷ്ട 
൨രഭത്തത്തരട്ടെ (കൃതാദി£ഷകാമഗിഷി) എന്നു അമരാ. 

വി ദ്യാവേദാന്തസി ഭദ്ധാന്തവിവേചനവിചാരജ 
(] 1] [ ക ലു 110] വ് '്ലസ്വത്രപിണിമഹ്യ ര" 

ജ്ഞാനരൂപിണിയായ ജ്ഞാനശാസ്രുത്തിവെറ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചു ളള രിരിച്ചറി 
വിറെറ വിചാരത്തിങ്കല് യിന്നു ജനിച്ചുവളയ സവ വ്യാപിയുടെ സ്വരൂപമു ള്ളവളായി 
രിക്കുന്ന ഇന്ദിര, ,, 

തുരിയാദ്വൈതവിഞാനാസി ദധി സത്താസ്വതപിണി 
സ വതത്വമയിമഹ്റ- ൫ 

ജാഗ്രമ സ്വപ്ലം സുഷ്യച്ി എന്ന അവസ്ഥകറം മൂന്നും കഴ് ഞ്ഞാല് പുനര്ഭാഗ്രത്തു 
വരുന്നമിനെറ മുന്ഖില് മനസ്സിന്നു മനനാദിചികല്ലങ്ങളില്ലായി ധികഒന്ന അവസ്ഥാതുറ്യ 
മാകുന്നു. അയില് രണ്ടല്ലായ്മ എനന വിശിഷ്ട മായ ഭഞാനത്ത' ഘൊ ലാഭം ഹേതുവായി 
൭ നന്മ എപ്പാഴു. ഉണ്ടു എന്നു കോന്നുന്ന രൂപമുദ്മു൨ളായ് (൯ ൬) തത്വങ്ങളുദടയും 

രൂപമുള്ളവമായിരിക്കുന്ന ഇന്ദിഠ,,. 

വരദാഭയദാംഭോജധരപാണിചതുഷ്ടയാ 
[ഴ] വാഗിശജനയിമഹു)... ൬ 

വട അഭയം ജവയെകക്കൊടുക്കുന്ന രണ്ട ൭കെകമമ.ം പത്മത്തെ ധരിച്ച രണ്ട കൈ 
കട്ട ഇങ്ങനെ നാലു കൈകളാടുകൂടിയവളായ ബ്രഹ്മാവിനെ മാതാവായിരികടന്ന 
ഇന്ദിര. (വാഗീശവം സരസ്വമിയുഭട ഭത്താവു ) 

൪ ॥ ൬ ട് യ] രേചകൈര്പൃരകൈ പുള്ട്റ്കുംഭകൈ3ചൂതദേഫിഭിഃ 
് 1] ്ി 

മുനിഭിാധിതാമഹ്റു കം ൭ 

ശവാസവായു വെപ്പുറമത്തഷ്കു കളയുന്നതു രേപകം. അകത്തേക്കാക്കുന്നമു പൃര 
കം പൂരിപ്പിചചീട്ട വയഠറിര വായുധഖെ സനിഠത്തുന്നതു കടാഭകാ. പ്രാണായാമ: കൊണ്ടു 

| ി [ ി ശുദ്ധദേവന്മാരായ മുനികളാല് ധ്യാനിക്കപ്പെട്ടവളായ ഇന്ദിര. ...ം...ം 

ണിതൃക്ഷരമുപാസന്തോയല് പ്രസാദേവസന്തതീം 
കുലസ്യപ്ര ്വ്ഥ്മഫ്യ ഭര 

൮൮ 

ഇര ശ്ലോകത്തില് കാണുന്ന അദ്യക്ഷരമായ ണകാരം രഷാര്യാംനോണഃ എന്ന 
തു സൂത്രത്ത ല് നകാരം ണകാരമായതാണു നിശ്ചനേതാ എന്നു കോശം. നീ] എന്ന അ 

ക്ഷരത്തെ ഉപഠസ്ച്ചവ൪ അത ഡെറ പ്രസാദംകൊണ്ടു വംശത്തിന്നു സന്തമിയെ പ്രാപി 
ച്ചും അധിനെക്കൊടുത്ത ഇന്ദിര,,,,ം...ം 

യന്ത്രമന്ത്രക്രിയാസിദ്ധി ൭ പാസവ്വ സുഖാത്മികാ 
യജനാദിമയിമഹ്യ) ... ു 

യന്ത്രമന്ത്രക്രിയകടൂ.ടെ ഫചരൂദു യായ സഡ്വസുഖസ്വരുപയായ് യാഗാറിമമ്മ 
സ്വരൂപിണിയായ ഇന്ദിര; 



൨൪൬ സ്മൂവരത്നമാല 

ഭഗവതാചാതെവിഷാ; റാസ് തമ്യുട സു വനന്തെനിതുവാസിനി 
ഭഗവത്ൃമലാമഹ്റയ എ ൧൧0 

്ല]െശര യ്യു ദ ദ ഷഡ് യണങ്ങ ളാടുക്ു ടി ഒ. പിക്കലും നശി ള്രൊാത്തവഠനായ് മഷിമ 
യ്ക കുറവിച്ലാത്തവ യ വിഷ്ണു വി ങ്കല് നീഡ്ൃയ വൂ വസിക്കുന്ന വായ് പരിശുദ്ധയായ 
ഭഥവതിം 

ഗൊലിദ ടി മു ന ഗംഗാബില_ സുവദ്സ്ഗാ 

൨ ശു ബ്രാഹ്മണന് ധവദം ം അഗി ഗഗാകൂവളം സ. തും (എന്ന മംഗൽ. 
സാധനങ്ങളെ പ്രാപിച്യൂധമായ്” സാളഗ്രാമമെന്ന ധമിലാത്ര ണയി 

വ ്ി 
ാണിഭാ4,വിമഫഹു) ... ഒല ദ്വ റി 

0. 

ദോന്മാഥഒം ദേ ു യായിപ്പാലാഴിയില് നിന്നും ജനിച്ച ളായ് ദൃഗുമുഡിയുടെ പു 
ത്രീയാധി ഇദികടന്ന ഇന്ദ്ര... 

വമതിയൊവചസാധിപ്കും സത്യമേഖയചാവൃതം 
൫ 

്ം ൦ ൩. ത സ്ത്രിന്സ്യായമതേമഹ്ഹ) ൧ 

ഏവൻ സനിദ്യവും അസത്യം പഠയാതെ സത്യത്തെഅ൭ന്നെ പറയുന്നും ത വളഷാ 
ന്യായബുദധിയാ കിരിക്കുന്ന ഇന്ദിര. 

സ്ൃമന്തകാദിമണയൊയല് പ്രസാദാംരകാംശകാ$ 
അനന്തവിഭഖാമഫു), ൧൪ 

ധ്വ് 

സ്വമന്തക) മുയലായ രത്നങ്ങരം ഏവളു.ടെ സര്ന്മനാഷാംശത്തിന്ൊ അംശങ്ങളാ 

യിരിക്കുന്നു മവ? അവസാനമില്ലാത്ത ഐശവയ്യുങ്ങല്ലോടടക്ടൂടിയ ഇന്ദിര 

ധിരാണാംല്യാസവാ ത്മികി പൃവാണാംവാചകംതപ3? 

യല്പ്രാഫ്തരീഫലദംമഹുൃ. ച 

വ്യാസ വാഖ മികി മുമചായ ബുദ്ധിമാന്മാരടെ വാക്കും തപസ്സും യാ൭തൊയത്തി | ലി 
കെ പ്രാചി ലാലു പ്രദയാജ നത്തെ 99൭ടു ന്നു 8 വാ? അങ്ങി നെയിരി കരന്ന ഇന്ദിര. 

മഹാനുഭാവൈ നമവിഭിര്മഹാഭാഗൈസൂപസ്വിഭിഃ 

ആരാ പ്രാ ത്ഥിതാമഹ്). 
൧൬ 

വപുമായ അ ൯8 വമുള വരായി ത്രേഷ്ടരായി തപസ്സു വരാഷിരിക്കുന മുനിക 

മാല് ആരാധിച്ചിു അര് പകിപ്പൈട്ടവദ്ധായിരികകന്ന ഇന്ദിര. 

ഹിമാചലസുതാവാണി സവ്വ)സൌഹാര് 3ലക്ഷണാ. 

യാ മൂലപ്പക്ൃതിമ്മഹ്ൃ). ൧൭ 
ഫിചവായനെറ പുത്രിമായി ചാമശ്ചിയാചിു ന്മാ 4 നല്ല മനസ്സുള്ളധരായി 

ലോകസ്യ ക്ക് ഹേമൃഭൂംചയായിരിക്കുന്ന ജൂന്ദിം 



) 0 മാലാസുതി ൨൪൭ ശ്രീലക്ഷ്മീഗായതരിവല്ല്റമാലാസ്മ 

ധിയാഭ ഞ്യാഭിയാ വാചാതപമ്ശൌചക്രിയാര് യുവൈ$ 
ി റ 

ആഭി സുമ വ്ിതാമഹ।!, ചവ സല്ഭിസ്ത്റമ ്യിതാമഹു 

ജ്ഞാനം ഭദത' ഭയം ഇവ?ഡാടുകൂടിയുള്ള ൮2൧൭ കെണ്ട പ ൧െൌവം ക്രി 

യ നേര് ജവര്യോടുകൂടിയിഴികന്നെ സത്തുക്കളാല് പൃയിക്ക പ്പട്ട ഇന്ദിര. 

] ശ്രദ്ധയാ ! മാചതെ യൊഗെനകമ്മണാഭ ങ്യാ ശ്രഭധയാ ശീ യ്സമാപ്പു 
സതൃയശൌച്ചപരൈമ്മഹു. ൧൯ 

യോഗാഭ്യാസം ഭക്തി ശ്രദ ഇവയാല് സയ്യശൌചങ്ങ ളോടുമുടിയവര്റല് പ്രാ 

പിക്കപ്പെടുന്ന ഐഷശ്ചയയത്രപം എ3താ ആ ഇന്ദി-. 

യോഗക്ഷെമൌ ന ഖാദിനം പുണ്യജാനാംനീജാ ്ഥിനെ 

ദദാതിദയയാമഹു). ക 
൫ 

പുണ്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സുഖാദികളടെ യോഗക്ഷമങ്ങളെ തെറ അദപക്ഷ 

കക്ടു ദയ :യാടുകൂടിക്കൊ ടു ദഭന്ന ഇന്ദിര. 

നൃൂരിരാണിചേതാം സികരണാനി സഖാനിച 

യദധിനാനിസാമഹ ) ൨൧ 

ഞ്ഞങ്ങളുടെ ചി ഇന്ദ്രിയ അറ സുഖ്വങ്ങാം ൨ യൊക്കഡ്യ: എ വറാക്ക് ഞ 

ധിനങ്ങളോ ആ ഇന്ദിര. 

പ്ര ഞാമായുര്ബ്വചംവിത്തംപ്രജാമാരോഗയദിരതാം 
യശ3പുണ്യംസുഖംമഫു. ൨൨ 

ടു മി? 

ഓമ്മത്തയുസ്സ് ഞരാഗ്യം ധനംസതയ്മാനം പ്രദത്വം കീഠ്തി സുഭൃതം സുഖം 

ഇവയൊക്കെയും ഏ യിക്കായിട്ട ഇന്ദിര തരട്ടെ. 

ചോരാരില്യാളരൊഗ ഗ്രഹപി ഡാനിലാരിബീ 
്) 

അനിതെരഭയം മഹ. ൨൨൪. 

കളള ന്മാര ശത്ര ക്കാ സപ്പുങ്ങറം വ്യാധികറം കടം ഗ്രഹ പിഡ ഇവയെ നശിപ്പി 

ക്കുന്ന ഇന്ദിര എനിഥഒ ഞഡി്യിയില്നിന്നു ഏററവും അദ്യം തട്ടെ. 

ദയാമാ രിതവാസ്സല്യം ദാക്ഷിണ്യം സതൃശിലതാം 
൨ 

നിത്ൃംയാവ ഹതെമഹ്൮യ. ൨൪ 

കൃപടക്തവാത്സല്യം പക്ഷപാതം സത്യശിലം ഇവയെ നിയ്യവും വഹി ടന്ന 

ഇന്ദിരം 

 യാദേവു്യാജകരുണായാജഗജ്ജനവീിരമാ 
സ്വതന്ത്രശ തിയ്യാമറ്റു. ൨൭ 

പരമാത്ഥക്ടപയുള്ളവളായി ലോകങ്ങളടെ മാതാവായി ദക്തന്മാടി രമി 
വള്രായി അന്യാധിനയല്ലാത്ത ശക്തിയായിരിമഭന്ന ഇന്ദിര. 



൨.൪:൮ സൂവ്വരത്നമാല 

ബ്വമണ്യ സുബ്ഫ്മണ്യോഭതാം ഗായത്രയക്ഷരസംമിതാം 
ഇഷ്ടസിദ്ധി :വേന്നി തൃം പാതാമിന്ദിരാസൂതിം. ൨൬ 

ി ബൃഹ്മവംശഞ്ചിര് ജഡിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യന് എന്ന ഭക്തനാല് ഗായത്ര പയ ഷരങ്ങളാ ലം പറയപ്പെട്ട ടൂന്ദിരാ സ്മൂധിയെ വിമ്യം പഠിക്കുന്ന വക്ക അടിഷ്ടലചാഭം ഉണ്ടാവും, 

ബിജുങ്ളാം, 

തൽ.സതു ടതു നല്ലതു” എന്നു സ്ഥൂലമായ അത്ഥം. എന്നാല് തതു' എന്ന പ 
ദഥകാണ്ടു ലക്ഷ്യാത്ഥമായ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറി ടന്നു. അമികന്റ ലക്ഷണം സത്താകുന്നു. ഇ 
വിടെ സമ് എന്നതിന്നു നാമതികന്മളില് നിന്നും വേ*ച്ചെട്ടിരിക്കുന്ന നിരാകാരമായ 
നു എന്നത്ഥം, അതന്നെ ഓംകാരമാകുന്ന തു. ഓംകാരത്തില് ആ ഉ മഎന്നമുന്ന 
ക്ഷരങ്ങദും ബിനുനാദങ്ങദും അടത്കിയിറി ഒന്നു. അകാരം ര2ജാഗണയുക്തനായ ബ്ര 
മാവും ഉകാരം സത_.ഗണയുക്തനായ വിഷ്ണു വും മകാരം തഃമാഗ്രണയുക്തനായ തദ്രനും ബിന ഈശ്വരനം നാദം സദാശിവനും ത്തകുന്നു പ്രണമ വായ മഹാമന്ത്രഃപഞ്ചാക്ഷ 
ഭഇതിസ് മു അമിഷ്വത വന്ത്യ വബ്രഹ്മാദ്യാഃ പഞ്ച മദവതാ3 ഏകംസാക്ഷാല് പരം 
ബ്രഹ്മപ്രിനിഗൌണാ പിരൂപതഃ തന്വക്ഷ ാണ്വവപഞ്ചഭരതികാനിഭഖന്തീചി? എന്നു 
യോഗശാസ്സു ിലുണ്ടു . അഞ്ചയാക്ടടിയ ഓംകാരം സാക്ഷാല് പരബ്രഹ്മമാകമ്ധ. അയില് 
അടങ്ങ'യ ആദ്യഖമെ മുന്നക്ഷരങ്ങറം അപ വുടെ രൂപംകൊണ്ടു സത്വരജസൂദമാഗുണങ്ങ 
ഓകുന്നു. ഈ അക്ഷാങ്ങാം തകന്നയാണു പഞ്ചമഹാഭ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നയ്് . ബ്രഹ്മാ 
വു ഭൂമിയും വിഷ്ണു ജലവും അദ്്ര൯. അഗ്നിയും ഈശവരന് വായുവും സദാശിവന് 
ആകാശവ്യം ആകുന്നു. അത്മനത്തകാശസ്സം ൫ മദ തഞകാശാദ്വായുര് വായോരഗ്നിഃ അന്നരാപഭട അബദ, പൃഥിധീ പൃഥിച്യധമോഷ ധയഃ ഓഷധീദഭ്യാന്നം അന്നാല് 
പ്രാണ3 പ്രാണാല് പുതഷ3 എന്നു വേദവചനം. ഒദാശ രൂപമായ നാദബ്രഹ്മ ത്തില് നിന്നു വിക്ഷേപിണി എന്ന ശക്തിയുണ്ടായി. അവാം പിന്നെ വായുരൂപ 
മായ ദുസുശാ എന്ന ശക്തിയായി പി്നെ അഗ്നിരൂപമായി ഞഥ്ിഷ്ടയിയെന്ന 
ശക്തിയായി പിന്നെ ജലരൂപമായ സവ്൮വ താമുക്തിയെന്ന ശക്തിയായി പിന്നെ 
൫മിരൂപമായ ഭൂതപ്പകൃഴിയെന്ന ശക്തിയായി. ഇതു സൂക്ഷ്ടസൃഷ്ടിയാണു'. അതി 
നാല് ഇക്കാണപ്പെട്ട ചരാചര , പരമാത്മാവില് നിന്നും വേറല്ലാം പാദദസ്വവിശ്വാ 
ഭൂതാനി എന്നു വേദവാക്യം. മഹാപുരുഷനായ പരമാത്മാചിമന്ഠ നാലില് ഒരംശമാ 
കുന്നു ഇച്പരാചരപ്രപഞ്ചം അതിനാല് സഥഗുണബ്രരഫ രൂപത്തെ ഓംകാരംകൊണ്ടു കല്ലിച്ച 
രി ഒന്നു. മന്ത്രങ്ങളില് ഓം“തല്സതു എന്നൊ തല്സതു ഓം എന്നോ വൈഴികയിധിയാ 
ല് ഉപ യാശിച്ചുവരുന്ന യിന്നു സഗുണബ്രഹ്മത്തിങ്കള് സകല ധ്യാനങ്ങളും കമ്മഫലങ്ങ 
ഭം അപ്പി ദഭന്നു എന്നത്ഥമാകുന്നു. 

[| ൭ 9 ി ഇത് ലകഷ്ട ഥായത്രിസ്മൂയിസ്സം പണ്ണു. 

൮൯. ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതമാനപ്ോത്രം 
ക 

ഇന്ദ രാ,വിഷ്ണഹൃദയമന്ദിരാ പത്മ സന്ദരാ 
നന്ദതാഖിലഭ തോ ,ശ്രി,നാന്ദികേശ്വരവന്മി താ ൧ 



ഇന്ദിരാഷോത്തരശതധാമസ്ലോത്രം 
൨൪൯ 

൧. ഇന്ദിരാ-ഐരവയ ത്താടുകൂടിയവാം. ഇദിപരമമശ്വര്യു-ഇന്ദിരാോക 

മാതാമാരമാമംഗഭദേവതാം പിന്നു അമരസിംഫന്. 

൨. വിഷ്ണ്ണുഹുദയമന്ദിരാം ത്രിമൃത്തികളില്ചെട്ട വി ദ വികന്റ ഹൃദയത്തില് ൨! 

സി ന്ന വം പിറ വാല് ധ്യാനിശപപ്പുട്ടവറം ഹീന്നു സാരാ. വിശ പര്വോവം ഷി വ്യാ 

പ്പോ ധീതി വിദ ക്ത വ്ധ്യറ പിച്ചിരിക്കുന്ന വന്. (നിത്യാതന്ത്രത്തി ല്) മനുശ്ചന്ദ്രഃ 

ക ബരശ്ത ലോചാമദ്രാചമന്മഥര് അഗര്സു ചഠാനന്ദികേശശ്ച സുയ്യോധിഡ്ണുശ്ചഷണ് മുഖഃ 

ശിവശ്ചദുവ്യാ ഡാ ഞ്ചെ വദ്ധാദശാഹുരപാസകാന് എന്നു പഠഞ്ഞിരിക്കയാല് മനു മുത 

ലു വ്യാ സ്സ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടു പേരും ശ്രി ഉദവിഭയ ഉപാസിക്കുന്ന വരാകുന്നു. 

൩. പത്മപുന്ദരാ-പദ്യതളയിപത്മം. പദ്ല _-ഗതൌസെവായാഞ്ചം ഏവരാ 

ലൂം സേവിക്ക പ്പടന്ന ൬7, പദിമയിധിം തനിധിയുള്ളതു കൊണ്ടു അഴകിയവരം. സുത 

രാം ആദ്രീയ ത ന അഴക_ദുണ് ഞആദരെ.-ഏററവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വരം 

പി എന്നു സാരം. ഇവിടെ നുന്ദരാ എന്നു നു പ്രഷോ 

ഗിച്ചതത്രരെ. സുന്ദരി എന്നു തന്നെ വേണം. ൩, ന്ദരീരമണീ രാമാ _എന്നു അമരസിംഫന്. 

അന്യ നിഖണ്ഡുക്ക ളിലും സുന്ദരീ എന്നല്ലവതെ സുന്ദരാ എന്ന പുയോഗം കാണുന്നില്ല. 

സുന്ദ ടീ തരഭിന്നാരീഭിദോഃ സ്റ്രി രചിമരന്യവല്_ എന്നു മേദിനി _കാളിദാസാദികളായ 

മഹാകവികളും സുന്ദരാ എന്നു പ്രഭയാഗിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതു മാത്രമല്ലാ_പുംയോ 

ഗാദാഖ്യായാം എന്നും, ഷിദ് ഗൌരാദിഭ്യശ്. എന്നും പാണിനിയ സുത്രങ്ങളുണ്ടം ഗൌ 

രാദി ഗണത്തില് ങ്ങിഷ് പ്രത്യയമല്ലാതെ ടാപ്രയ്യയം വരുന്നതല. സുന്ദ രശരബ്ദ്ര ൭ഗഥൌനാ 

ദിഗ ണത്തില് പെട്ടമാണു”. പദ് മോസ്റ്റി പദ മകേ വ്യഹെ നിധി സംഖ്യയാന്തരേബു 

ജേ_നാനാഴഗസന്റു ിഫഞ്ജികാശ്രീ ചാരടീചന്ന മഗഷച. എന്നു മേദിനി _അതിനാല് പദ്മം 

എങ്ങി മനയൊ സറ്വിന്മാരേയും ഞഹ ളാദിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ആഫ ജാദിപ്പിക്കുന്ന 

സുന്ദര മുള്ള വം _മദിസികാരന് താമര ഫന്ന ഥാ ചദ് 'മശബ്ദത്തിന്നു ടി ഗമാ 

ണു കല്ലിച്ചിരി ക്കുന്ന ത. അമരസിംഹൻ. വാപുംസിനളിനം പദ് മം_ കൻ പഠഞ്ഞിരിക്ക 

യാജ രന്ട ലിംഗത്തിലും വയം. പദ് മശബ്ദം താമരയെക്മറിശ൧ഒമ്പാഠം പല്പതേത്രലക്ടീ 

വതി പത്മം പദ് ല, ഗത, ല കഷ്ടി ദവി, ഇതിങ്കല് നിന്നു പ്രാപി ക്കയാല് പര് മം.ല 

ക്ഷീ .ദവിയുടെ ൭അവം താമര പില് നിന്നാണെന്നു പുരാനെപ്രസിദ്ധി_പത്മസുന്ദി 

എന്നതിന്നു ആ (ദ്രാംയർ കരിണ്ം യഷ്ടിപിംഗളാപേത്മമാലിനിം_ എന്ന ശ്രുതിവചന 

ത്താര. പത്മമാലയെ കൊണ്ടു നം പദ് മപ്രിയേ പദ മിനി പദ് മഹസോു ന 

മാല യപ്പദ് മദളായതാക്ഷി ഹീന്ന സൂക്തഃസ്മാത്രം, 

൪. നന്ദിതാഖിലഭക്താ- തന്നാല് സന്തോഷിപ്പി കപ്പടട റു 

കൂടിയവാം. ഭക്തന്മാരെ സ്തോഷിപ്പ്ിച്ചുവരം എന്നു സാനം. 

൫. ശ്രീദകശ്രിയമേ സവ്വ്രിതിശ്ര $_ ശ്രിസേവായാംം എല്ലാ 

ശ്രയി പ്പെടുന്ന വം. 

രാലുഠ തത 

൬. നന്ദികേശ്വരവന്ദിതാചനന്ദികേശവരന് ഏന്ന പ്രമഥാധിപയിയാല് വണ 

ങപ്പെട്ടവരം. നന്ദി മകേശചരന് ശ്രിയെ ഉപാസ്ിക്കുന്നവരില് ഒരുവനാണൈന്നു നിത്യാത 

ത്രവചനം ണ്ടു. 

കേശവപ്രിയചാരിര്രാ,കേവലാനന്ദതരപിണി 

കേയൂരഹാരമഞ്ജിരാ,കേതകിപുഷ്പധാരണീി ൨ 
82 



൨൪൫൨ സുവരത്നമാല 

മം കേരവപ്രിയ ചാരി തരാഃംപ്രശസ്മാഃ കേശാസ്സന്ത്യസ്വ കേശ വഃംനല്ല തലമു ട ) യുമ്ടവന്. കേശാദദ്യാന്യതരസ്വാം എന്ന സൂത്രം. ക്ലിശ്യതേകേശ$ കിശബന്ധേ..ക്ക്ി ര്ശരന് ലോലോപ രശ്ചത്യന് നല്ല തലമുടിയുള്ളവ നല്ലെങ്കില് : _ യസ്താത്തവയൈവദുഷ്ഠാ ത്മാഹതഃ കേശീജനാദ്യ! തസ്ത്റാല് കേശവനാക്ലാത്വം ലോകേഗേയോഭവിഷ്യയി_ എ ന്ന വിഷ്ണു പുരാണവ ചനത്തറല്, പു ർഷാദരാദിത്വം-ദേശി എന്ന അസുരഭന കൊന്നവ ൯ ശ്രീ കൃഷ്ണന്, അല്ലെങ്കില് കശ്ചഈശശ്ചകേശൌട താവസ്തിംസു യതിവാകേശ$..കഇതിബ്ര മദണാനാമ ഈരശാഫം സദ്്ൂഭദഹിനാം ആ വാതേവാംഭഗസം ൫ തൌതസ്താല് കേശവനാ 
മവാന് എന്ന ഹരിവംശം വ്രഹ്മരുദ്ര്മാ൪ ഇവനില്നിന്നു ജനിക്കയാരി കേശ ൯. വി 
ക്ലു -ജരഗവദീയനാ യ "ണാപനിഷത്തില് _നാരായണാല് ബ്ബഹ്മജായ ത. നാരായ 
ണനൊദ്ര ദ്ദ 'ായമത- നാരായ ണാദിനന്ദ്രോ ജായ മതേ - നാരായണാ൯ പ്രജാപതയ പ്രജായ ന്തേ എന്നണ്ടു അല്ലെങ്ങില് _കശ്വഅശ്ചഈാശശ്ചദുകശാഃ തേസന്ത്യസ്തിന്നിതികേശവഃ ബ്ര വിഷ്ണു രുദ്രന്മാ൪ ഇവനില് ഇരിക്കുന്നു എന്ന യിനാല് ത്രിമൃത്തികറാക്കും മൂപമായ പരമ്പ്ര വമാ ആകുന്നു കേശവന്: __ വിഷ്ണു വിന്നു ഇഷ്ടമായ ചാരിത്രം പയിവ്ര താധമ്മം ഉ ളവം എന്നൊ അല്ലെങ്കില് ഫീശ്ച ഭതലക്ഷ്ീ ശ്വപത്വെര എന്നു യജുരവ്വേദിയ പുരുഷസൂക്തവ 
ചനത്താല് പരബ്രഹ്മത്തിനന്െറ പത്നിയായവറാ ഫഴന്നാ സാരാ. 

൮. കേവലാനന്ദരൂപി ണി. സുഖദുഃഖങ്ങളില് പിന്നും വേരപെട്ടതു ഏതൊ ആഅ രു ആനന്ദം. എഏകമായിരിക്കുന്ന ബുഹ്മാനന്ദമായ രൂപ മുള്ളവറം നീണ്ണ്റിതെ കേവലമി 
തിത്രില്് “ഗം വകക്ടത്സ് നയാ എന്നു അമരം നിശ്ധയിക്കല്പെട്ടയിന്നും ഫകത്തിന്നും സമ സൂത്തിന്നും മക ലം എന്നു പേരാകുന്നു. ല്ല 

൯. കേയുരഹാരമഞ്ജിരതോദാവള, മുത്തുമാലാ, മജീരം ഇവയെ ധരിച്ചുവ 
9൦. കേദ്ജധിരസിയെധീയികേയുരം. യു - മിശ്ര ണെ. ദുജാഗ്രത്തില് ക്ലടിയിരിക്കുന്നതു”. 
വങ്കി എന്ന തമ'ഴ _.തോരാവള എന്നു മലയാളം ഫ്രിയതേ ചിത്തമമന നേതി ഫാരഃ_ഹു 
ഞ.ഹരണേ മനസ്സിനെ ഹരിക്കുന്നതു - ഹാ രാ മുക്താവചീ എന്നു അമരം. മുത്തുമാലംമ 
ഞു ജംമമനാഫരം ഈടയയി തിമ ജീര3 മനോഹരമായി ശബ്ലീക്കുന്നതു ണ്ട ഫ്്ന്നൊ 
ലിലമ്പ എന്നൊ ൨ാാസരംം എന്നൊ പറയവ്വുടുന്ന പാദദൂഷനേം. 

൧. കേമകിപൃഷ്ധാരിണീടകേയകി പുഷ്യ ന്ത ധരച്ചവഠം. കിത്വതേജ്ഞ“യ 
തേഗന്ധൊ നേനേതി കേതകി -കിതജ്ഞാനെ ഇതിനാല് പരിമളം അറിയപ്പെടുന്നു. 
എന്നതിനാല് കേതകീ. തമിധില് തറഴ എന്നു: മലയാളത്തില് കൈനാറി_കൈത എ 
ന്നും പറയ പ്പെടുന്ന ൮ ക്ഷം. 

കാരുണ്ടുകലിതാപാംഗി കാമിതാ ത്ഥപ്രദായന। 
കാമധുക്ക് സദ്ൃശാ;ശ ദതി3 കാലകമ്മവിധായിറി ൩ 

൧൧൦ കാതഞണ്വയകലിതാപാംഗി_കൃപയാല് ചെയ്യപ്പെട്ട കടക്ക നാ കാണുള്ള നോ 
[൭] ഴു 

൧ ട്ടത്തോടുകൂടിയവരം. ജഗല്ലക്ഷണ കല_കി്ല_ദക്ഷപെ _കല എന്ന ധാതുവിന്നു നാനാ 
ത്ഥമുണ്ട". ഇധിടെ ലെയ്യപ്പെട്ട എന്നു സാരം. 

്ം കാമിതാത്ഥ പ്രദായിനീ_ ഒഞഗ്രഹിച്ച അത്ഥത്തെ പ്രകഷ്മായി കൊട്ടക്കുന്ന വരം. ഇവിടെ ദാ-ദാത്രി എന്ന പ്രയോഗങ്ങളല്ലാതെ, ദായി നി എന്നതു സാധുവൊ എ 
ന്നു ചിലര് ശങ്കിക്കും, അതിന്നു ഇനി ത്ര ഡ്യചശ്ച എന്ന സൂത്രം അനാവദിക്കുന്നു. 



ഇന്ദിരാഷ്ട്രോത്തരശതന്ാമസ്യോത്രം ൨.൫൧ 

൧൩. കാമധുക്ക്* സദ്ദ ശാഭകാമഴധനു എന്ന പശുധിനോടു തുല്യയായവം. 

കാമംദാഗ് ദ്ധിതി കാമധുക് -9ഹപ്രപൃരണെ ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടയിനെ ദാനംകൊണ്ട 

നിറയ്ക്കുന്ന തു”. 

൧൪. ശക്തിദ_ഐശ്വയ്യത്തോട്ടം പരാക്രമത്തോടും കൂടിയവരം. ഒഗീശ്വയ്യുവ 

ചനശ്ശുശ്ചക്തിഃ പരാക്ര മഏവച-തത്വരൂപായതോര്.ദാത്രിസാശക്തിഃ പരികിത്തിതാ 

എന്ന ദേധിദാഗവതവചനത്താല് ഐശ്വയ്യുപരാക്രമങ്ങളെക്കൊടു ഭന്ന വഠം-യ(ദൃ 

പമുള്ളവഠം. 

൧൫. കാലകമ്മവിധായിനിംകാലകഥ്മങ്ങളെ_വിധിക്കുന്ന വരാ. കലയമുത സാ 

ഖ്യായതമനേനേത്ികാച3. കലസംഖ്യാനെ ഇതിനാല് കുന്നക്കു ഭചയ്യുപ്പെടുകയാര കാ 
ലം -കാലയ തിരപ്രരയതി മിവാകാച$ ഭപ്രുരിക്കപ്പെടുന്നതു നീരമഷാദിസംവത്സരപയ്യുന്ത 

മായതു-സംവത്സഭരാ വത്സദരോലൈപ്രജാപയിഃ എന്നു ശ്രുതിവചനം, അല്ലെങ്കില് ക 
ലയതി ധമ്മാധമ്മാഞിയിവാകാലഃ-കലശബ്ദുസാഖ്യാനയോ പ്രാണി കുളു.ടെ ധമ്മാധമ്മ 
ങ്ങളെ കണട കൂട്ടനവന്.യമന്. കാലയതിതിവാകാച$ _-കാലഃകലയതാമഹംംഎന്ന ഭ 
ഗവദഗിയാവചനം. ക്രിയമതസമസൂമനേ നേതികമ്മഃ. കരണം കമ്മ്്യാപ്യേക്രിയാ 
യാഞ്ചപുന്നപയംസക യാമ്മതം എന്നു രുദ്രന്, അതിനാല് കാലന്നു പ്രാണികളുടെ ധമ്മാ 
ധമ്മഅ്അളെ. കണശമാക്കുന്ന ക്രിയയെ വിധി കടന്ന വറാ. അല്ലങ്കില് .കാലസ്വരൂപനായ 
ഈശ_.ര൭ന്റ കമ്മങ്ങളായ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സഃഹാരതിരോധാനാനുഗ്രഹങ്ങളെ വിധിക്കു 
ന്നവരം. കാലോമുതൌ മഹാകാളേസമധയ യമകൃഷ്ണുയോ$ എന്നു മേദിനി. അതിനാല് 
കാലനെറ ക്രീയയായ ദണ്ഡവിയിയെ ചെയ്യുന്നവരം. കാളി -ഉമാകാത്യായയി ഗൌീ 

കാളി ഹൈമവതിശ്വീ എന്നു അമരം, 

ജിതദാരിദ്യുസംദോഹാ, ധുതപകേരുഹദ്വയഷി 
കൃതവി ഒ) ണ്ധസംരക്ഷാ,നതാപത് പരിഹാരിണി രീ 

൧൩൬. ജിതദാരിദ്രസന്ദോഹാം തന്നാല് ജയിക്ക പ്പെട്ട ദാരിദ്ര ത്തിനെ സമു 
ഫത്തോടുക്ൂടിയ വാം. ഭക്തന്മാരുടെ ദരിദ്ര മയെ നശിപ്പിച്ചുവരം എന്നു സാരം. 

൧൭൦ ധൃതപടങ്കരുഹദ്വയി -തന്നാല് ധരിക്കപ്പെട്ട രണ്ട താമപൂക്കളോടു കൂട! 
യവം. ശ്രി വില്ല അല്ലെ കില് _ലകഷ്കി ദേവി ശ്രിവിദ്യയും ലക്റ്്ി ദവ! യും പത്മഹസൂക 
ളാകുന്നു. ധ്യായേ പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാ 
ഭാംപിതവസ്ത്രാ കുരകലിതലസദദ്ധമപദ് മാംവരാംഗീം സവ്യാലങ്കാരയു ക്താം സതതമഭ 
യദാം വിശ്വനമ്രാം ഭവാഡിംശ്രിധിദ്യാം ശാന്തമൃത്തിം സകല സുരനുതാം സവസമ്പ 
രിപ്രദാത്രിം എന്നു ശ്രി ചിദ്യാ ധ്യാനം. ഹര്രണ്ബയ വഴ്ല്്ാം ഫരിണിം സുവണ്ണുറജതസ്റജാം 
ചന്ദ്രാം ഹിരണ്മയിം ലക്്ടിം ജാതവദോമമാവഫഹ..എന്ന ഷീസ്കുക്യിവചനത്ഞാ ശ്രീ 
വിദ്യയും മഹാലക്ഷ്്ിയും മന്നുയന്നെ. 

൧൮൦ കൃതവി ല്യണ്ഡസാരക്ഷാ തന്നാല് കൃതയായ 
യോടുടകൂടിയവാം - ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങള്കതെ രക്ഷിച്ച എന്നു സാരാ, 
ടഃ ൧൯. നതാപല്പരിഹാരിണിടതന്നെ വണങ്ങിയിരിഥ്കന്നെവരുടെ ആപത്തി 
നെ പരിഹരിക്കുന്ന വം. 

നിലാഭ്രാംഗസരേ ാനേത്രാനിലോല്ലലസുച യികാ 

നിലകണ്ണമുഖാരാധ്യവയനിലാംബരമുഖസ്തരതാ, 

ബ്ൂശ്മാണ്ഡ അറ്ൂ൭ട രക്ഷ 



൨.൭൨. സൃവരത മാല 

൨0. നിലാദ്രഠാഗസരോനേത്രാംകാമമ്മേഘത്തി വെ നാംപോലെയ്ുള്ള അം 
ഗത്തോടും, സരോദദ്ധ്യശഗ്രഗ ത്യോന്നാ_ എന്നു മേദിനി. ഞു മേഘത്തിനെ ഗഖിപോലെ 
യുള്ള വേഗമായ ഗയിയാടും! നേത്രംമഥിഗുമണ വസ്ത്ര ദേദദമൂലേ (മസ) വ. എന്നു മേദി 
നി നീലനിറമായ വസ്റ്രത്തോടും കൂടിയവരം കാളിഭേദമാകുന്നു. 

൨൧ നി ലോല്ലലസുധന്രരികാ- അരവിന്ദം മഫോല്ലലം എന്ന അമരവാക്യത്താല് 
വെ ഉ.ല്പലശബ്ദം നൈമല് എന്ന ആമ്പലിനൊ വഗ്ലത്ത'ല്പ്പെട്ടമാണു കരിതൂവളം 
എന്നു അതിക൯റ ദാഷാ. കരുനൈയരതി പൃഷ്യഅ്ങരംക്കു വികാസത്തെ കൊടുഥഭന്നവാം എ 
ന്നോ അല്ലെങ്കില് പക്ഷ ചത്തിയായ നീലനിറം:കൊണ്ടു നി ലാല്പലസദ3 ശങ്ങ ദായ കണ്ണു 
കളോടും മന്ദസ്തിതമ.യ മാന്്രികയോടും കൂടിയവരം എന്നൊ അത്ഥം. 

൨൨. നിലകണ്നാമുഖാരാത്്യാനിലഃകണ്ണോസ്വേയി വിലകണ്ണാഃ വിഷ പാനത്താ 

ല് നിചയിഠമായ കഴുത്തുള്ളവന് ശിവന്.-ശിവന്െറ മുഖംകൊണ്ടു ത്തരാധിക്കത്തക്ക 

വരം. ദ്്വാദശോപാസകന്മാരില് ഒരുവനാണ് ശിവന് പിന്നു മ൯ഞ്ചന്ദ്രഃ എന്ന ശ്ലോകം 

കൊണ്ടു മുമ്പില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട . 

൨൩. നിലാംബരമുഖന്തൂയാ-വിലമം ബരായ സ്യസനിലാംബ രഃ നിചനിഠമായ 

ധസ്രൂമുള്ള വല് _-ബഖല 3൯. നിലാംബരരാ രൌഹിണേയ സ്മാലാജ്കോ മുസലീഹചി _ ഏ 

ന്നു അമരംംബലഭ(ദവെറ മുഖാകൊണ്ടു സ്മൂതിക്കപ്പെട്ട ചരം ശക്തയപപാസകന്മാരില് ഒരു 

വനാണു ബചഭദ്രധാമന്. കുലമുഡാമഞണ്ചയില് -മനുശ്ചന്ദ്രഃ കു £ബരശ്വമന്മഥസൂദനന്തരം_ 
ലോപാമുദ്രമുനിനന്ദി ശക്രഃ സ്തൃന്ദഃ ശിചസൂഥാ_ ക്രോധ ഭട്ടാരകകെശ്ചവ പഞ്ചമിചപ്രകീ 

ത്തി താ_ദു വാസാധ്യാസസൂയ്യൌച വസിഷ്ടശ്ചപരാശരഃ. ഒരവൊവഹഫിയ്യുമകശ്യചെവനി 
പോ വരുണുസുഥാ- വായു വിഷ്ണുഃ സ്വയംഭ്രശ്ചഭൈരവൊ ഗണപസ്ൂയഃ_അനിരു 

ദ്ധൊ ഭരദ്പാജോ ദക്ഷിണാമൃത്തിരേവച_ഗണപാകുചപാമെശ്ചവ ലക്ഷ് ഗ്ലുംഗാസര 
സ്വതീ_ധാത്രിശേഷഃപ്രമത്തശ്ച ഉയ്മത്തഭകുച ഭൈരവ _ക്ഷേതൂപാലോഫനൂമാംശ്ച ദ 
ക്ഷോഗരുഡഏചഖച-കശ്യപചഃ കൌത്സകംഭദൌച ജമദഗ്നിര്ദൃഗുസൂഥാ-ബ്രഹസ്സുതിയുടു 

മ്രേഷ്യൊ ദത്താര്ത്രയൊ യു ധിഷ്ടരള അ൪ജഴ്തുനൊ ടമ 3സനശ്ച ഭദ്രോണാ ചായ്യയൌവൃഷാക 

പിഃ ദുയ്യോധനസുഥാകുന്തി സിതാചരുക് മിണിതഥാ. സത്യഭാമാദ്രൌപദിച ഉവശിീച 

തിലോത്തമാ ൨.൯3 2അാമഹാവൃദദ്ധാ ബാണഃ കാഠശ്ധമന്ദ 3 കൈലാസ ക്ഷിരസിന്ധു 

ശ്ച ഉദധിഷിമവാം സൂഥാ. നാരദശ്ചമഹാവിരൌ കഥിമ$ ശക്ത്യപാസകാഃ$ ഇവരെ 

ല്ലാം ശക്ത്യപാസകരാണ് . 

സവവേദാന്തസന്ദോഫശു ഗിമു ദതാഫലായിതാ 
സമുതനയാ സവസുരകാന്തോപസേവിതാ ൬ 

൨൪. സവദവദാന്തസന്ദോഹതുക്തി മുക്ത:ഫലായിതാം ദവദാന്തം വേദത്തി 
വെ അന്തം_ജ്ഞാനം വേദത്തിൽ കമ്മകാണ്ഡം ഉപാസനാകാണ്ഡം-ജ്ഞാനകാണ്ഡാം 
എന്നു മുന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് . അവയില്യെച്ചു് ഒടുവിലത്തേതായ സകല ജ്ഞാനശാസ്രൂങ്ങ 

ളൂ.ടെ കൂട്ടമാകുന്ന മുത്തുല്പിപ്പ യിലെ മുത്തിനേപ്പ്യോചെ ആയിരിക്കുന്നവഠംം ഇജ്ഞാനന്ാ 

സ്രൂങ്ങ ളാല് പ്രി പാടിക്ക പ്പെടുന്ന ൨ രമാത്മാവിന സാധമ്ല്യമുള്ള വം. 

൨൫, സമൃദ്രതനയ്യാ-സമുദ്രങ്മിന്െറ പുത്രി-ഒരുകുലത്തു ക്ഷിരാസ്സിയില് നിന്നു 

അയല, 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്യോത്രം ൨൪൩. 

൨൬. സവയ സുരകാരന്താപസേചിതാട സകല ദേവന്മാരാലും, (കാനത്ത_കസ്വബ 

മണോപ്യരന്താസ്താര് കാന്ത ബൃഹ്മാവി ന്െറ മരണം ഇവങ്കല്നി ന്നാകയാല് കാന്തന് 

ളു) വിഷ്ണ്ണുവാല്ം അടുത്തു ഡഡവിക്കപ്പെട്ടവരം _ അല്ലെങ്കില്. നിഖ'ലര്ദ വന്മാരാലും 

ഴ് ൭ 

പൂജിക്ക പ്പെട്ട വരം. 

ഭാഗ്ഗവീ ഭാനുമത്യാദിഭാവിതാ ഭാഗ്ഗവാത്മജാ 
ലി 

. 

ഭാസ്വല്കനകതാടകാ ഭാനുകോട്ട ചൃധികപ്രഭാ. ൭ 

൨൭. ഭാശ്ശൂവി - ഭൂജയതേരുപ്യതേ സൂഷ്യാനിതേജാസതിദൃശുഃ-ഭുസ ക്ടപാകെ. സമൂ 

യ്യാഗ്നി തേജസ്സുകളാല് തപിക്കപ്പുടുന്നതു മലയുടെ ചെരിവു_മലഞ്ചെഴിവില്യിന്നു 

ജനിച്ചവഠം. പാവതി-ജാമദഗ്വതടൌ ഗു_എന്നു ത്രികാബ്ഡാശഷം. ഭാഗേ? പാദ്ധ 
ഗു രൂ 

കേഭാഗ്വൈകകേശ യൊ ഭൃഗു പുമാന് മുനൌഹദര തടേശു3ക ഷന്നു മമദിനി. ഭഗ 

ഒദ്ദൈയ്യഗ്രഖരൌ ശം ഭൌജമദഗ്നിപ്രതാപയോട-എന്ന നാനാത്ഥരത്നമാല_ അതിനാല് ഭു 

ഗെടരിയംഭാഗ്റവി-ശിവനെ സംബന്ധിച്ചവര്ാ. 

ല് (ഭാഭിഗ്ഗുച്ഛയിതിഭഗ്ഗു$) ഞദിത്യന് ദാഗ്ലാജാതാഭാഗ്ലഗൂഃ-ര ശുയഃ_ 
താന് മവയിഗഭഗ്രഹണം 

കരോധിതിദഗ്ഗ വ] ആദി മൃങ്കല് വിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രശ്ശികളടടെ ഗദഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന 

വം. ഞി ത്യാന്തറ്റൂയതേജൊന്രര പണി എന്നു സാരം. ഭാഗ്ഗവി എന്നു ഉമയ്ക്്യും രമ 

ഗോത്രാഭമ്ക്ക വല്. ഫ്ന്ന സൂത്തത്താ 

സ്ക്രൂ ചേരുണ്ടു . ഭാഗ്ഗവി പ്യാടുചാരമാ എന്നു നാ നാത്ഥരത്നമാല. 

൨൮. ഭാനുമയ്യാടിഭാവിതാ-ഭാന്ദമതി-സഗരക ക്രവത്തിയുടെ പുത്രിക്കു ചേരാ 

കന്നു. ഭാനുമതി തുടങ്ങിയുള്ള. സ്ര്രി കളാല് ധ്്യാവിക്കപ്പെട്ടവഠം. 

൨൯. ഭാഗ്ലുവാത്മജാ. ഭാശ്ശൂലോഗജധനവിനൊ3-ശു ക്ര പരശുരാമേച ഭാഗ്ഗ 

പീ പാവ്യതിശ്രിയോഃ ഫ്ുന്നു മേഴിനി.ആത്മയ മത്നാധൃയിര്ബുദ്ധി ഗ്പപദാവൊ ബ്രഹ്മചര് 

ഴ ത ദ്ലച എന്നു അമരം. ശു ക്രമന്െറ മനസ്സ്തം ജനില്വവരം പ്ര പൃദയമായഖാം. ജവിപ്രാ 

ടു ഭാവെ ത്തത്മനിമ൯നസിജായത ഇ്പ്യാത്മജാ. 

൩൨. ഭാസ്വല്കനകരാട കാടപ്രാശിക്കു ാ) 
റ സ്വല് ി പ്ര ശിക്കുന്ന സ്വന്ണ്ാത്താടയുള്ള ൨90. 

൩൧ ഭാനുകോട്യധിക പ്രഭാ-കോടിസൂയ്യന്മാദരക്കാറം പ്രകാ മിക്കുന്നവാം, 

പത്മസത്മപവിത്രാംഗി,പത്മാസ്യാ ചചവരാല്പരാ 
ളു 1. 

പത്മനാഭപ്രിയസതി:പ മ്മട്ടു സൃന്്യദാ യീയി ൮ 

൩൨. പത്മസത്മപിത്രാംഗിട മാമരപ്പുവായ ഭവനര്ത്തോടും പരിശുഭ്മമാ 

യ അംഗത്തോടും കൂടിയവരം. അല്ലെങ്ക ല് പത്മ സത്മ.എന്നയിന്നു മഹാപത്മാടവി 

യായ ഭവനം എന്നത്ഥം. പത്മസത്മംബഫ്മാവു. ബ്രഹ്മാവിധെറ പരിതുദ്ധമായ അ 

വയചത്തോടുകൂടിയവം. ബ്രഹ്മാണീ -യ്രഹ്മണമാനയഷി കിവയരിധിബ്രഹ്മാണ്।_കമ്മ 

ണ്വണ് എന്ന സുതം, അല്ലെങ്കില് ബ്രാഹ്മി ബ്രഹ്മ സംബന്ധിസിയമായ ബ്രാഫീതുബ്രഹ്മ 

ശക്തിസ്സ്പ്യാല് എന്നു നാനാത്ഥരത്തമാലാ. അല്ലെങ്ക'ല് രാമരഒളത്കിചെ ജലം3പാ 

ലെ പരിശുദ്ധമായ അംഗമുമവഠം. ജഹല്ലക്ഷണയാകു നന. 

ഴ ൩൨൪൩. പദ മാസ്യാടപത്മംപോലെ ഹ് ളാദകരമായ മു൨മുള്ളവറാ. 

വരിം പരാല്ചരാംപിപത്തീതിപ-പു-പാലപൃരണയോ?$ സഭല ദൂവനങ്ങ 

യും പാലിക്കുന്ന വിക്ക്രലേക്കാരം ശ്രേഷ്ടാ-അല്ലെരു'ല് പ്രിയ "ത ഹത്തുമിതിലാപരഃ 

പൂത്ത വ്യയോര്മംശരത്രവില്വിന്നു രക്ഷിക്കുന്ന വഃ, ല് 



൨൪൪ സൃവരത്നമാച 

൩.൪. പത്മനാഃപ്രിയസധീം ഷ്ണ റിന്നു പ്രിയയായ് പതിവ്രുതയായിരിക്കുന്ന ദായ്യു പത്മംനാഭൌയസ്വസര് പത്മ ന 83 - വിഷ്ണു -ദശനാല്പാപംസ്വരിധിസതി_ഷോ ി ൽ 

ലി 
ന്തകമ്മണി_ദശ നംകൊണ്ടു പാപത്തെപ്പോ കടന്ന വം. പയി വ്താ. 

൩൬. പത്മ ൫സൂന്പദായി വി-പത്മ 3 ൮ -ബ്രഹ്മാ വു. ബ്രഹ്മ വിന്നു മുലപ്പാകൊ ട്ട ത്ത ൮ഠാ. 

ഭ കത ദാരിദ്മൃശമനി മു ദരിസാധകദായിനീ യ 

൫ മതിഭോഗയപ്രദാ ഭവ്യശരമദിശ്വരി ന് 
൩൭. ഭക്തദാധിദ്യശ മപി .ഭയ്യത ഇതിഭക്താ. അന്നം_ദജസേവായാം അന്ന ത്തിന്നുമ്ള ദാരിദ്ര്യത്തെ ശധിപ്പി കടന്ന ൨0൦. അന്ന പൂ ണ്ണശ രി _അളല്ലങ്കില് ദുഷിക്കുന്ന വരുടെ ദഴിദൂദാവനത്തെ നധിററ ിക്കുന്നവാം. 

൩൮. മുഷത്സ്വാധകദായിപീ_ അത്മാനംസംസാരബന്ധാല്മകോചയതിതിമു ക്തിഃംജത്മാധിനെ സ:സാരബന്ധതംഴിമ നിന്നും പടുത്തന്നതു മക്തി. അതിനെ സാ ധിപ്പിക്കുന്നതു സാധകാ, അ പരരാക്ഷ ജ്ഞാനംംഅപരരോക്ഷജ്താനത്തെ കൊടു 
ക്മ ന്ന ൨. 

൩൯, 8 രിഭോഗ്യ പ്രദാംമൂയയത ഇതി ദൂകരഃ ഒ ?പാലനാദ്യവഹാരയോഃ. അ നുദ ലിക്കപ്പെടുന്നതു ഭോഗ്യം അന്ദഭവിക്കാനുള്ളതു ആ രണ്ടിനേയും പ്രകഷേണ 
൫കാടുക്ഷുന്നധവറഠാ. 

താ. ഭപ്യശക്തി$ ദവനാ൯ാ.ദ ്യാ_ശക് മനാനചിീമിശക്തിഃ ഏ൭ണ്ടാകുന്നതിന്നു 
മോഗുമായ ബലമുട്ട൨ റാ. ശക്ഷിരസ്ര്രാന്തരെ ഗൌയ്യ്ര മുത്സാഹാ ദൌബലേസ്റ്റീയാം എന്നു മേദിനി. ക്തി 2 കാസ്മവ്രദൂത്വാദി ബല ടു ശ്ാദിദേവരഃ എന്നു നാനാത്ഥരത്ഥ 
മാലാ ബലാ അല്ലെങ്ക'ല് സാമത്ഥ്യമു ള്ള വം, കാസുസ്സാമത്ഥയയോശ്ശു ക്തി എന്നു അമരം മി പ്സേോശ്ശൂദേ ട്രീ ബാ എന്നു വാനാത്ഥരത്തമലാ സത്യമായ ശക്തിയുള്ള വാം. 

ര്ഛ. ശക്ത 'മഭിശ്വഭീ..ശക്തിമാന്മാരുടെ, ബലവാന്മാുരടെ ഈശ്വരി. 

ടന്മൂതുജ്പരത്ര സൂജനജിവാതുലോചനാ 
ഗ്ര്മാതാ, ജയകരി , ജയശിലാ, സുപ്വപ്രദാ. ഥാ 

 ്ി ഒന്മലുസ്പൂജവരത്രസൂജനധി ധാതുലോചനാംജനനം മരണം ജ്വറംഇവയാ ൯ ഭയപ്പെട്ട ജനമ്തിന്നു ജി ചാതുക്ക ളായ കണ്ണുകളോ ടുകൂടിയവാം, ലി വന്ത്യനനേത്ര ലി വാതുഃ ഉതുകൊണു ജീ വിക്കയൊല് ജി വാ രൂ. ജിവാതുര്ജജിവനെൌരഷധം എന്നു അമരം, കടാക്ഷാകെണ്ട ജനനമരണാദികടെ നശിപ്പിക്കുന്നവമം, 

൪൩. ജഥന്മാതാ.ഗച്ല്യധീത് ജഗല്ഥമ ല്.ഗതൌ_പാകന്ന ഉ. ജഗച്ഛന്മും ജംഗമത്തിന്നാ ശുചാകത്തിന്ന മപരിാകുന്നു. സ്വാജേ ൧ദവഷ്ടാപഴ്ി ബംവായൌനാ ജും ഗഃമത്രിഷ്ഠ എന്നു തദ്ര൯-മായിവത്ത മത ഥദോത്രേതിചാതാ_മാത്ള'മാനെ വത്തനേച_ ഗദം യുവളിക ജരിക്കയ ല് മാ മാ. ലാകത്ങാം ഇവളുടെ ഗദത്തിര് ജരിക്കയാല് ജഗ്ഗ 
ന്മാതമാ. 

രര, ഭയ്യ യ്യുന്ന വാ, ഭയംം2വറവ്്യ അതിനെ ന്ടാ 
ന്ന, 



ളള 
നി 

ഇന്മിരാഷ്യോത്തരശതനാമസ്യോത്ര ൨൪൪൫ 

൪൫, ജയ്കിചാംയയമാകുന ശിലമുദ്ള വാം. ശിലതിത് ശിലംംരല.സമാഭധാ 
നിയതമായ ൂരിപ്പിന്നു ശീലമെന്നു മപരാകുന്നു. 

൪൬. സുഖപ്പദാംസുഖരത്തരക്കൊടുമരന്നവഠാ. ശേ ദനാനിഖാനി ഇന്ദ്രീതാ 

ണ്യസ്തിന്നിതിസു വം. ജഞാനാദിന്ദ്ര'യമ്മാം രൊഭനേങ്ങളായിട്ട ഇതില് ജര 'ള്൦യൊല് 

സുഖ്വാം 

ചാരുസൌഭാഗ്യസദ്ധിദ്യാ ചാമരദ്വയശോഭിതാ 
ചാമികരപ്രഭാ, സ വച്ചാതുയുഫല തപിണീ ച 

൪൭. ൧റരു൭ സരഭാഗ്യസദധവിദ്യറഭവനരിമമനാസ്തി ന്ന 'തിചാരു. ലര ഗതിഭക്ഷ 
ണഃയാ3 സുഭഥത്തിന്നായി ദധിച്ചതു സൌഭഗം-സംദൂരതച എന്ന സുത്രം-ഭസൌഥ 
ത്തിഭന്ാ ഭാവം സൊൌരാഗ്വഠ. ദ ഥര്ശ്രീകാമാഹാത്മ,യഒത്തെശ്വയ്യുറക്ക മക്തിഷ്ഠ തു 
ച്യാവീയ്ക്ുമ പര കിത്തിരാഗ്യജ്ഞാനകാന്ത്'ഷ. എന്നു നാനാത്ഥരത്നമാലാ-മദനോ 

ഹരമായി നല്ല ദഗത്തിന്നായി ദ വിവ തറയിരിക്കുന്ന വിദ.യായവറാംവിദ'ഭതയേനര്യേരി 

വില്്യാഭവിദ. ജ്ത നേ ഇതിനാല് അയമപ്പടുന്നു എന്നതുകൊണ് വിദ്യാ എന്നു പേ, 
അറിവിനെ കൊടുടടന്ന ൨൦, മൃവപ്രദതി, ബ്രുഫത്തി ങ്ക അന്തര്മാഖയ യിരിക്കഃമ്പാ 
ഉം അതിന്നു വിദ്യ എന്നും ബഹിര്മ്മുഖയറഡയിരികദമ്പാരം തമസ്സ് എന്നം പേറാശന്നു, 
അന്തര്മ്മുഖാതുയാവസ്ഥാതമ്ശ ബ്ലു നര്സാദ്യയതേ എന്നു ദേധിഭാഗവതവച നം. വിദ്യാ 
ത്രാപ വിദ്യാനാരി നി വി ദ്യായീ ഭതന്തരാത്മവിദാം_എന്നു വാഗീ ഴീസുവം അല്ലങ്കി 
ല് വിച്യാശസ്ജത്തിന്നു  മന്ത്രതമന്നത്ഥ.. മന്ത്ര വി ദ്യാവിഭാഗനദവിവിധാധന്ത്രജാര യർ 
മന്ത്രാഃപു ന്ദ വതാഭജ്ഞയാവിലദ്യാഃ സ്രീ ദവതാഃ സ്തതാ എന്നു ശാരദാധ.ടലത്തലു. ധി 
ശവസ്ധാരത്തിലും ഉണ്ട. അധിനാല് മന്ത്രരൂപമായിരികരന്നവം. 

൪൮. ചാമരദപ്യ ശാരി മാട ചമതിതൃണമിതി ചമര?_പമഅദനെ..പുല്ല തിന്നു 
ന്നതു-ഒയവക മാന്. ചമരിമാന് എന്നു ഭാഷ. മമാത്തില്നിന്നു ഉണ്ടായതു ലാമരം. 
ചമമുഥത്മിമന്ഠ ബാലരരാമംകൊണ്ടുണ്ട 'ക൭പ്വൊട്ടമു എന്നു സാരം. ഒരുവക വിശറി. 
ചാമരമായ രണ്ടു വിശറ്തകാണ്ടു ശോഭിക്കപ്പെട്ടവാം. ശ്രീ ഭദവിയെ മ മരംകൊള്ള 
ഇന്ദ്രാണിയും രതിയും എദപ്പാഴ്ചം സിംഹ സനത്തിശ ഇതപുറത്തുംനിന്നു വിശിക്കൊ 
ണ്ടി രിക്കുന്നു ഹ്്ന്നു ഭാവം. ഇന്ദ്രാണി പരത് ശ്ച ചാമര വ:രധത്തെ ഹ്വീന്നു ധ്രീമന്ത്രാക്യ 

രമാലാ. 

[2 ച ി ി ര്, ലാകിമരപ്ര ഒഹിരണ്യവണ്ണാംഹര ന്ന 2൨ദവാക്യത്താജ. സ്വന 
കം ട് റ] തആതിനൊ പ്രദഡുള്ളവരം 

൫൨. ചാതുയയഫലരൂപി ണീ _ച൪രതമെ_കാംക്ഷതെ പ്രയോജനധിമിചതുര_ച 
തേച3ദ_യാപനെ.പ്രദയ: ന ; വ്ര നി ഇപ്പ ക്കുന്നവന്, സമത്ഥന്. ട്ടഹലോണന്വേല് എന്നു 
സൂത്രം. ചതുരന്െറഭാവം ലാതയ്യും. അത'വെറ ഫല. പ്രയോജനം ആകുന്ന രൂപമു 
ള്ളവരം. രൂപിണി എന്ന പദം സാധു വല്ല. രൂപാദ്ഹതപ്രശംസ /യ:യ്യുപ._ എന്ന 
സൂത്രത്താല് രൂപവി എന്നു വേണ്ടതാണ്. എന്നുമാത്രമല_ഖചശോര്ഥാല് എന്നും_ഇ 
നിത്രകഡ്യപശ്ച_ എന്നുമുള്ള സുത്തഅഭാല് ഖലാദിഗണത്തിരി ഇനിപ്ര ട്യയംവരും_രൂപ 

റു ശബ്ദം അതിരു പെടായ്ക്കരയാല് രൂപാ എന്നുതന്നെ .സ്രീലിംഗത്തില് വരും. എന്നാല് രൂ 
പിണ) എന്നു മഹാകവി പ്രമയാഗം കാണുന്നു . അയിന്നു സുത്രാ എന്താണെന്നഠിയു 
ന്നില്ല. കാമിനി കാമരൂപിണി എന്നു ലളിതാസഹസ്രനാമ സ്മാത്രത്തിതല് വേദധ്യറസ 



൨.൭൬ സൂവ്വരത്സമാല 

ല് ഉ.പയോഗിച്ചിട്ടണ്ട' _തപുചീമോഫതെ.രൂ പാസ്വഭാമവെ സൌന്ദയ്യേനാമുഗെ പതുശ 
ബ്ല ഭയാടുഗ്രന്ഥവ്യത്തൌനാടകാദാവാകാ രശ്രോകയാരപി..എന്നു മേദിനി 

രാജി വനയനാ,രമ്യാ രാമണിയകജന്മടൂ 
€ 

രാജുരാജാ ച്വിതപദാ രാജമു ദുസ്വ തപി ല് ൨. 

൫൧, രാജിവനയനാംരാജീ വടതാമരപ്പൂ ൮ അതിനെ ദലങ്ങളുടെ അഗ്രത്തി 
കല് ഉ.ഒ8മപാചെ കടക്ക്്ില് ലുവാപ്പാടുകൂടിയവര്ം ഉത്തമ സ്റ്രീയായ പത്മിനിയുടെ 
ലക്ഷണകമുമട്ളവഠം എന്നു സ്വരം. കമുവമു കളമു പിഫുദുറായിവഗന്ധസ്സരതപയസിയസ്യാ 

പെട്രോ ദിവ്യമംഗേ ചകിതമുഗദുഗാമഭ വ്വാന്തറക്ത ച നേത്രേ സുനയുഗജളമനഘ 
ശ്രീഫചശ്രിവി ഡ.ബി _ എന്ന കൊകെരാകന്. പ്രരാന്താരക്തകുരംഗശാബനയനാ എന്നൂ 
അനംഗരാഗഥഗകാരനായ കച്യാഞ്ഞമല്പന്. രാജി ദവാ മുഥമയന3യാ$പ്വന്നു ത്രി കാണ്ഡശേ 
ഷം_.അതിനാല് മാനിഷൊയൊ മത്സൃത്തി ൭൯൨൮൭൦.യാ ആൃതിയാടുകൂിയ കണ്ണുകറം ഉ 

ള്ളവറം ഫന്നു സാരം, 

൫൨, രമ്യാംഭക്തന്മാതടെ മറ സ്സിന്നു രമിക്കത്തക്ക ൨0൦. രമുക്രീഡ യാം. 
൫൨. രാമണിീയജന്മ 3ഃ_രമണിയ സംബന്ധമായ തു.രാമണിയമകം. രമിപ്പ്ിക്ക 

ന്നമായ ജന്മസ്ഥാനഴത്താടുകുടിയ വാം, ടഃ സ്ഥാനമാരമത്ര കഥിതാധരണ്യാമപിവയാഷി 

ത। എന്നു മേദിനി. 

൫൫൪. രാജര ജാച്ചിയപദാടമഃബറനാല് പൃജിക്കവവെട്ട പാദങ്ങ ളോടുകൂടിയ 
൮൨32, രാജാസഖ്ിഭ്യഷ്ടച എന്നു സൂതൃ-. രാജ്ഞാംയക്ഷാണാം രാജ രാജാ രാജഃയക്ഷ 
ന്മാരുടെ രാജാവു കുഃബര൯. രാജഠാര്ജാധനാധിപഃ$ എന്നു അമരം. പദംശബ്ദോചവാ 
ക്വേച വ്യവസായ പ്ര ഃഒദമയാഃ പാദതച്ച്ഹായ ദ സ്ഥാനത്രാണര്യോ രങ്കവസൂനൊഃ 
എന്നു മേദിനി. 

൫൫. രാജമദ്രാസവരൂപി ണീ-രാജ്ഞാംമുദ്രാ_മുദംനാ ധിതി മുദ്രാ_രം_ ത്തദാനെ. 
രാജാക്കരം ദള സര താഷരത്ത കൊടു ഥഭന്ന തന്റെ സൌന്ദയ്യ മുള്ള വരം. അല്ലെങ്കില് 
രാജമൃഗാങ്കെ ക്ഷതിടയ ൮ പെ.എന്ന അമര ധിംഹവപനത്താല് _ രം ജ്ഞസ്സഹ സ്രാരവ 

ത്തി ചന്ദ്രാ മുദംരാ രീതിരാജമുദ്രാ. തത്വരൂ പാ. 

താരുണ്വന സഡാരഗിതാപസാച്ചിതപാദുകാ 
ി പ വ താത്വകി,താരകേശാക്താടകദ്വയമണ്ഡിതാ. ൧൩ 

൫൬. താരുണ്വവനസാരംഗിം യൌവനമാകുന്ന കാട്ടില് മാന്പേ യായിരി 
ക്കുന്നവാം. മദ്ധയൌധഖനമുട്ളവാം എന്നു സാരം. 

൫൭. താപസാക്ചിതപാഠു കാടതാപസരാല് പുജിക്കപ്പെട്ട ചെ.രിപ്പോടുകൂടിയ 
വരം. തപസുൂപഃ കമ്മകസൈ്യൈവ എന്ന സൂത്രത്താല് തപ്പസ്സുള്ളവന് താപസന്. തപ 
സ്സ എന്നതു ക്രച്ശ്രചാന്ദ്രായണാദി വ്രതങ്ങളള ക്കൊണ്ടു ദേഹമശാഷണം, വേദോ 
ക്തേനപ്ര കാരണക്ട വ് ശ്ര ചാന്ദ്രായണാഭിഃ _ശരിരശോഷണം യത്തത്തപ ഇത്യല്യതേ ബു 
ശൈ എന്നു ദഗമനാപനിഷല്. 

൫൮. രായത്വികിടപരമാത്മാധില് ഡിന്നുണ്ടായ സുഷ്ടപ്യാദി കമ്മങ്ങം ഉള്ള 
വാം അല്ലങ്കില് താത്ത്വികം തത്മവസംബന്ധം, മഫത്തത്ത്വാദിക ളോടുകൂടിയവം, 



ര്... 

ഇന്ദീരാഷ്യോത്തരശതനാമസ്മോതം ൭.൫൭ 

ഭത്ത്വംവിളംബിതേധൃത്യേ. സ്വരൂുപെ പരമാത്മനി എന്നു ത്രികാണ്ഡരശഷം- തത്ത? 

ജാതം.താത്ത്വികം..അ സ്വാഅസ്മിതി താത്ത്വികി 

൫൯. താരകേശാക്കതാ ടംകദവയമണ്ഡിതാം ലന്ദ്രാദിത്യന്മാരായ രണ്ടു തോടക 

ളെ ക്കൊണ്ടു അലംകരിക്ക പ്പെട്ടവരം. ഭദ്രകാളി _വാമെകന്റെമുഗാങ്കാ പ്രഭയപ്രിണതാ 

കേഷിരണ സൂയ്യബിംബാഭന്നൌനക്ഷ തൃഹാരാവികടതരജടാ ദൃഡ മകാടീരഭാരാസ്തന്ധഃ 

സക്തോരഗേന്ദ്രക്വണിതകനകിരല് ബ്രഹ്മകങ്കാളമാലാ മെദര്യേന്ദ്രാന് ദാരയന്തിജയ തുഴ 

യകരീ ഭദ്രകാളി പ്രസന്നാ. എന്നു അഷ്ടകത്തിങ്കചുണ്ടു. ശ്രീദേവി, മാരണകമ്മത്തിങ്കള് 

ഭദ്രകാളിയാകുന്നു. ജഫനിജന്മനി പ്രോക്തായൌവനെരമണിതിസാമാരനേ ഒദ്രക? 

ളീസ്വാല് സുഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരിണി എന്നു ശിവ ജഞാറഭിപീകാ. 

ഭവ്യവി ശാണനോദ്ദു താ,സവ്യമതസുഖവിഗ്രഹാ 
ദിവ )വൈഭവസംപുഴ്സ്നാംനവ്യട രിശുഭോദയാ ൧൪7" 

൬0. ഭപ്യവിശ്രാണര്നാദ്വക്താ- ഭവ്യംശൂഭേചസരത്യചയോഗ്ധയെ ഭാവിനിച 

ത്രിഷു -എന്നു മേദിനി_യോഗ്യമായ ദാനം ചെയ്യുന്നതില് ഉദ്യോഗിച്ചവരം. കത്തരിക്ട 

ല് എന്ന സൂത്രത്താല് കത്തരി ക്തക്ചുവതൂഃ. 

൬൭൭ സവ്യക്തസുഖധിഗ്രഹാ-സുഷ്ടമായ് സുഖമാകുന്ന ശരീരമുള്ള വം. 

൬൨. ദിവ്യ വൈഭവ സം പുട്സ്നാ.സ്വഗ്ഗത്തിലെ ഐശ്വയ്യുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ 

വറം കല്പവൃ ക്ഷകാമമധന്വാദികാം ഉ.ഒളവഠം എന്നു സാരം. ദദ്യോസംബന്ധം ദിവ്യം 

വിഭവതി കായുസിദ്ധൌ സമര്ത്ഥാഭവതീതി വിഭവ തസ്യഭാവം വൈഭവം. 8 സത്താ 
യാഠ ദൃയമ്ലമത്ഥരൈവിഭധാഅു പി. എന്നു അമരം.നിവാണേ വിഭമവാധദനേ എന്നു അമര 
ശേഷംം 

൬൩. നവൃയഭക്തിശ്രാരാദയാചപുയിയ ഭക്തി കൊണ്ട നന്മയുടെ ഉന്നതിയോട്ട 
കൂടിയവ. പുതിയ ഭശ്തിയു ഉള വക്ട വലുതായ നന്മ കൊടുക്കുന്ന വം എന്നു സാരം, 
പുത്യ ഗാഭിനവം നദധ്യാ നവീഭനൊ നതൂതനോനുവര് എന്നു അമരം. ഉദദൃയാദ്രാവുന്ന 
യതൌച..എന്നു ത്രീകാണ്ഡശഷം. | 

തരുണാദിതൃതാമു ശ്രി $ കരുണാരസവാഹിനി 

ശരണാഗതസന്താണചരണാ.,കരുണേക്ഷണാ ൧൫) 

൬൪. തരുണാദിത്യതാമ്രശ്രീദകമദ്ധ്യാഹധത്തിങ്കലെ സൂയ്യനെപ്പോലെ ചുവന്ന 
ശോഭയുള്ള വം. ഈ പ്രദ്യാഗം അസാഗതമാകുന്നു. മത്്യാഹ്നസൂയ്യുന്നും അരുയേത്വം ഭ 
വി കഒന്നില്ല. ബാലാശ്കന്നും വൃദ്ധാദിത്യന്നും മാത്രമേ അരുണിമയുന്ടോകുന്നുള്ള എന്നു 
സവസമ്മതമാണു് . ഉ ദ്യൂല് സൂയ്യൂസഹ സ്രാഭാംഡാഡിമികു സുമപ്രഭാം ജപാകസുമസം 
കാശാം പത്മരാഗമണിപ്രഭാം_എസ്ന വഡിയ്യാതന്ത്രവചനം ബാലാക്കായുത സല് പ്രഭാം 
കരതലൈര്ല്ലൊലംബമാലാകലാം എന്നാദിയായിട്ടല്ലാതെ ഇപ്രകാരമൊരു പ്രയോഗം 
വേറെ ഒന്ന്ലുാ കാണുന്നില്ല. അരുണാദിത്യ .എന്നായാല് ശരിയായിരിക്കും. 

൬൫. കരുണാരസവാഷിനിടകൃപാജാലത്തെ വഷിദന്നേ വ. നദിയെപോ 
ലെ കരുനോരസത്തെ ഒഴ്ചകളന്നവഠം എന്നു സാരം. ജലേശരിരധാതൌചതിക്കാദൌപാ 
രദേരസ എന്നു ശേഷന്. സ്രവന്ത്യാമപിവാഹിനി എന്നു അമര. വഹതിവാഫയതീ 
തി വാഹ!നി. വഹ.പ്പരാപണ. 

ലം 



൭.൪൮ സൂവരത്നമാല 

൬൬. ശരണാഗതസത്ത്രാണചരണാംശരണാ ര ക്ഷദണവധേ എന്നു വിശ്വപ്ര 
കാശന് -ശരണം ഗൃഫരക്ഷിത്രോഃ എന്നു അമര൯_ശീയയമതശണാതി ദ9ഃഖാദികമിതിശര 
ണം- ശൃഹിംസായാം-ശരണമായി പ്രാപിച്ചുവരെ സമ്മ്യക്കാം വണ്ണും രക്ഷിക്കുന്ന പാദ 
ങ്ങളോടുകൂടിയവ?ം, അല്ലെങ്കില് _ചരരണാസ്പിബഫ.യ ചാദൌമുലെഗോത്രെ പദേപീ 
ച-ഭൂരമണേഭക്ഷമണവാപിനപുംസക ഉ.ദാഹൃത. എന്നു മേദിനിയാല്. .ര ക്ഷിക്ടന്നതി 
ന്നായി ചുഴലുന്നവം. 

൬൭. കരുനേക്ഷണാംകൃപയോടെ നോക്കുന്നവാം. 

വിത്തദാരിദ് ൃശമനിലിത്തക്നേശനിവാരിണി 
മത്തഹംസഗതിസ്സ്റവസത്താസാമാന്യരൂപിണി ൧൬ 

൬൮, വിത്തദാര(ദ_ ശമനീം.ധനത്തിന്നുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവം, 
൬൯, വിത്തക്സേശ നി വാരിണി-ധനംഹേതുവായിട്ടണ്ടാകുന്ന മഃഖങ്ങളെ തടു 

ക്കുന്ന വം, 
൭0, മഅഹംസേഗതിഃചമദി ലു അന്നപ്പുക്ഷി യെപ്പോലെ മന്ദമായ സഞ്ചാരമു 

ള്ള വം. 
൭൭. സവ്യസത്താം.സപവ്വവും ഉണ്ട' ഏന്ന അവസ്ഥയോടുടകൂ ടിയവാം, 
൭൨.. സാമാന്യ രൂപിണീം.ഏകമായോ സത്തായൊ ഇരിക്കുന്ന രൂപ മുള്ളവം, 

സമാനാനാംഭാവം -സാമാന്വയ ടേ തുല്യങ്ങളായ പദാത്ഥങ്ങ ളുടെ ദാവം. അതായരൂ പമുള്ള 
വ6ം സഹമാനേനവത്തുത ഇതി സമാനഃ_മാന.പൃജായാം മാങ്ങ് മാനെ _പൃജയോടും 
അള.വോടു ക്ടൂടിയതും സമാനം. സമാനശസ്ദം സദ്ുശമായതിന്നാ ഒന്നായ വസൂവിന്നും 
പേരാകുന്നു. സമാനസൂല്സമൈമകസ്യഃ എന്നു അമരം. സദുശംമാനമദസ്യതി വാ 
സമാനം-തുല്യമായ പൃജ്ൂതവമുള്ളതു: സമാനസ്സല് സമൈകേഷ്യ ത്രിഷ്യനാനാഭിമാരു 
തെ എന്നു മേദിനി. 

വാത്മികിപ്യാസമുവാസൊബാലഖിച്യാദിചാഞ്ചരിതാ 
വാരിജേക്ഷണഹൃല്കേകിവാരിദായിതവിഗ്രഹാ ൧൭ 

൭൩. വാല്മികി വ്യാസഭവാസോബാലഖില്യാഭി വാഞ്ചി താ-വാല് മീകി, വ്യാ 
സന്.ദുവാസസ്സും ബാലഖില്യന്മാര് തുടങ്ങിയ ളള ു ഷ്ികളാല് കാണുന്നയിന്നു ആഗ്രഹി 

ക്൭െപ്പട്ടവാം, വാത്മീക്യാദികാം ശാക്തന്മാരാമനെന്നു സാര. 

ഒര്. വാരിജേക്ഷണഹൃജകേകി വ്യാരിദായിതവിഗ്രഹാ ൦ വാരിജേക്ഷണന് വി 
9 - അദ്ദേഹത്തിരെഠ ഹൃദയമാകുന്ന കേകിക്കു (മയിലിന്നു) വാരിദ (കാര്മേഘത്തെ 
ചോലെ ആചരിക്കുന്ന ദേഹത്തോടുക്ടടിയവരം. കാരമേഘതത്തെ കാണുമ്പോഠാ മയിജ 

പക്ഷി വാല് വിരിച്ചു ഉയത്തി സത്തോഷത്താടെകുടി ആട. അതുപോലെ ശ്രീദേചി 

യുടെ ദേഹത്തെ കമാണുമ്പോം വിഷ്ണുവിന്നു അധികസന്തോഷം ഉണ്ടാകും. വിഷ്ണുചിനെ 

അധികമായി സത്തോഷിപ്പിക്കത്തക്ക ദേഫമുട്ളവാം. വിഷ്ണു ശാക്തനാകുന്നു എന്നു സാ 

രം. ഹജിസ്വാമാരാദ്ധ്യപ്രന്നതജന ൭സാദാഗ്യജനനിം പുരാനാരീ ഭൂത്വാപുരരിപുചപി 
ക്ഷോഭമനയൽ എന്നു സെന്ദയ്യലഹദിയില് ഉണ്ടു. 

ദൃഷ്ട ാസാദിതവിദധ്യണ്ഡാ, സൃഫ്് 0ദിമഹിമോ്ല്യാ 
ആസ്മികുപുഷ്ടംഗി; ചനാസ്പികോന്മൂലനക്ഷമാ ൧൮ 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാസ്യോര്രം ൨൪൯ 

൭൫ ദഷ്പ്യാസ്പാദിതവിദ്ധയണ്ഡാ. ദുഷ്ടി ദ്ധിഭശനം ക്ഷിഷ്ട.ഏന്നു നാനാത്ഥരത്ത 

മാലാ ദുഷ്ഠി൪ജജാനെക്ഷ്ണിദഗനേ എന്നു അമരം. ആസാദ്യരതേസ്ത ഞുസാദിതാ ഷദ് 

ല _വിശരാണദൌം- അങ്ങസ്സദേഃ പദ്യത്ഥേണിച് . പ്രാപിക്കപ്പെട്ടതു ബുദ്ധികൊണ്ടൊ 

നോ കൊണ്ടോ പ്രാപിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളോടുകൂടിയവരം. വിചാരിച്ചമാ തൂത്താ 
ൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളു.ണ്ടായി എന്നു സാരം. ഛാമാത്രം പ്രഭോസ സൃഷ്ടി എന്നു വേദാന്ത 

വാക്യം. 

൭൬ സൃഷ്ട്യാദിമഹിമോച് ശ്രയാകം സൃഷ്ടി മുതലായ പ്രപഞ്ചകൃത്യങ്ങാകൊ 

ണ്ടുള്ള വലിപ്പമാകുന്ന ഉ.യര്ച്ചയോടുകൂടിയവഠം. സൃജ്യുതടജുതിസൃഷ്ടിഃ.. സ്പജംകവിസഗ്ലേ 

നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നും ബഹുലമാകുന്നതിന്നും ഉ.ണ്ടാക്കുന്നതിന്നും സൃഷ്ടിയെന്നു ൨൪. സ്ൃ 

ഷ്ടിസ്മൂ നീമ്മിതൌം എന്നു മേദിനി, 

൭൭ ആസ്തിക്യപുഷ്ഭംഗിചം ലോകങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിലയങ്ങമാക്ക് കത്താവുണ്ടെ 
ന്നുള്ള വിശ്വാസം ആസൂിക്യം ആഅസ്മികു മാകുന്ന പുഷ്ണുത്തിന്നു പെണ്വണ്ടായിട്ടുള്ള9ം. 
വിശവാസികളുടെ അടുക്കൽ പ്രവേശിക്കുന്നവഠം എന്നു സാരം. ച എന്നു പാദപൃരണാ 
ശ്ലോകങ്ങളില് അക്ഷരം പോരാതെവന്നാല് അവിടെ തു, ഹിം ച, സ്ത, വൈ, എന്ന അ 

വ,യങ്ങളുില് ഏതെങ്കിലും ചേക്കാമെനുണ്ട് . തുഹിചസ്കഹ വൈപാദപൃരണെ, എന്നു 
അമരനും 

ധൂ നാസ്മികോന്മൃലനക്ഷമചലോകകത്തിന്നു കര്താധില്ലെന്നുള്ള വിചാരത്തോ്ദ 
കൂടിയവ്ര൪ നാസ്മരിക൪. അവരുടെ നാശത്തികല് സഫനത്തോടുകൂടിയവഠം നാസ്മികരെ 
മുവ3ടദാട നശിച്പിക്കുന്നതിന്നു സമത്ഥയായ വാം എന്നു സാരം. 

കൃതസല്ഭ കതിസന്തോഷാ,ക്ലത്തദു൪ള്ജുനപെൌരുഷാ 
സംജിവിതാശേഷഭാഷാ, സവാക൪ഷമതിസ് നുഷാ ൧൯ 

൭൯ കൃതസർ ഭക്തിസന്തോഷാം ഭക്തന്മാരാത ചെയ്യപ്പെട്ട നല്ല ഭക്തിയില് 

സന്തോഷമുള്ളവ 9. 

ധ്യാ കൃത്തഭര്ജ്ജന ചെൌരുഷാകന്നാല മുറി: പ്പെട്ട ഭുജ്ജനങ്ങ മൂടെ ചപൌല്ഷ 

ത്തോടു ക്ൂടിയവാം. ുജജനപൌരുഷത്തെ നശിപ്പിച്ചവരം എന്നു സാരം. പൌരുഷമെ 
ന്നതു പുതഷന്െറ കഥ്മമോയ, തേജദസ്സോ മാനമോ ആകുന്നു. പൌരുഷം പ അഷസ്യസ്യ്യാല് 

ഭാവെ കമ്മണി തേജസ്സി..എന്നു മേദിനി. പെരരുഷംമാനദേദേച..എന്നു ത്ര്രികാണ്ഡ 

ശേഷംം 

പഥം സഞ്ജിവിതാശേഷദാഷാംതന്നാല് സമ്യക്കാംവണം ജീവി ളൂ 

ടിം എല്ലാ യു തിം 

൮൨, സവാകഷമതിസ് നുഷാംസവന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങദളയും ബുദ്ധിയേയും 

തെള്ളിയിക്കുന്നവാം ആകഷ്ോദൃുത ഇന്ദ്രിയേ-പാശകേശാരിഫലകേകോദണ്ഡാൻാസ 

വസ്ത്കൂന!- ആകഫണേപിപുംസിസ്യാല് എന്നു മേദിയി.സ്റൌയ്യിസ് ൯ഷാ -സ്"നു..പ്ര 

സവ്യണേ, 

നിത്യാ, ശരഭ്ധാ, പരാം ബുഭധാ, സത്യയ,സംയിദനാമയാ 
വിജയാവിഷ്ണുരമണിവിമലാവിജജ്പ്രദാ 0 



൨൬൧ സുൂവരത്നമാല 

൮൩. നിത്യാ- നിതയ സ്വോല് സത തേപ।ച. എന്നു മേദിനി. ബ്രഹ്മമണോഭിന 

ത്വാന്നിത്യാ - ബ്രഹ്മത്തില് നിന്നു വേര്പചെടാത്തവളാകയാല് നിത്യ എന്നുമുള്ളവാം ഗ്ര. 
അ ഹാമ്പ്ൃഷ്മ സ്വരൂപിണി. മത്തഃ പ്രകൃതി പുതുഷാത്മകാജഗൽ _എന്നു ദേവ്യപനിഷല്. 
അജരാപുരാണിമഹത്തരാ മഹിമാദേവതാനാം ഏന്നു ത്രിപു രോപ നിഷല് _ഹകാരഃ പ 
രമേശാനിശി വത്തുപിയതഃ സ് മുത തസ്വാത്ധാം ബാമഹാശക്തിഹകാരാത്ഥസ്വരൂപി 
ണി_.അത ഏവമഫാവിദ്യാ മഥാത്രിപുരസുന്ദരി-നിത്യേതി കഥിതാ. ദേവി ചില്കലാപ 
രമേശ്വരി..എന്നു ജ്ഞാനായ്ണ്ുവം. 

൮൪. ശുദ്ധാംമന്ത്രാണാം മായ്തൃകാദേവ് ശബ്ലാനാം ജ്ഞാന രൂപിണി. ജ്ഞാ 
നാനാംലിന്മയാതി താ ശ്രുന് നാംശ്രുന്യസാക്ഷിണി എന്ന ദേോധ്യപനിഷദ്വചനത്താല് 
ഗുണത്രയാതിതയായിരിക്കുന്നവഃം. 

൮൫. പരാംപിപത്തി തിപരാ.പു..പാലപൂരണയോഃ എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നവഠം. 

൮ുസ, ബുദ്ധാഭ സവ്യാക്ഷണികം ബുദ്ധ്യത ഇതിബുദ്ധാ.. എല്ലേ കഷണികമെന്ന 

രിയുന്ന വം. ബോധയതിതിവാഅറിയിക്കുന്ന വാ. 

൮൭. സത്യാ സല്സുസാധുഃ_സത്യ -നല്ലവഭില് സധേവായിരിക്കുന്ന വം, 

൮൮ സാവില്ക സമ്യഗവിദന്ത്യനേനേതി സംവില്_വിദ് -.ജ്ഞാമനെ ജതി നാല് 
സമ്യക്കംം വണ്ണും അറിയുന്ന എന്നതിനാല് സംധില്__ബുദ്ധിരൂപിണ്ടി. 

ഖുണ. അനാമയാടംത്മമിനായിത്യാമയഃ- മിണ-ഹിംസായാം ഫിംസിക്കുന്നതു 
രോഗകേരോഗമില്ലാത്തവാം, ദദഖമില്ലാത്തവാം. 

ന്റ, ധിജയാ_വിശേഷേണജയോധിജയ വിശേഷമായ ജയമുള്ളവാം, വിജ 
യാപധതിതിത്ഥ്യോവി ജയോജയപാത്ഥയാ$എന്നു നനാത്ഥമാലാ; 

൯൧. ധിഷ്ണ്ുരമണിം വിഷ്ണ്ുംരമയരിതിലിക്ക്കുരമണി. രമുക്രിഡായാം വിഷ്ണു 
ളവ രമിപ്പ്രിക്കുന്ന വാം. ശ്രിദേധി. 

൯൨. വിമലടേഗുണത്രയായി തതപാല്വിമലാം.നിഗ്ഗണയായവ. 

൯൩. വിജയപ്രദാംവ'ശേഷമായ ജയത്തെ കൊടുക്കുന്ന വറാ, 

ശ്രികോരകാമദോശ്ധിചഫ്രി കാരതരുകോകിലാ 
ഐ) കാരപത്മലോലംബാക്സി കാരാമൃതന്മിമൂഗാ ൨൧ 

൯൪. ശ്രീംകാരകാമദോഗ് ദ്ധി. ച€ഗ ദ്ധ പ്രപൂരിതേ.- ക്ഷീരെദൃഗ് ദ്ധിക്ഷിരാ 

ലിഭകാഷമധ_ ദോഗ ഭദ്ധാത്ഥോപജിവികവൌവത്സഗാപാലയോട$പ്ുമാന് എന്നുമേദി 

നിം ദോഗ് ഭാംഗോപചെകവെവത്തെ എന്നു ത്രിക൦ണ്ഡശേഷം. ശ്രിം എന്ന മന്ത്രം 

കൊണ്ട ഭത്തന്മാക്ടള്ള കാമങ്ങളെ.ക്കൊടുക്കുന്നവറം എന്നു സാരം. ദോഗ് ദ്ധീ എസ പ 

ഭത്തിന്നു കുറമ്ഭന്ന വഠം_ നിഠയ്യ്യുന്നവരം എന്നത്ഥം, ദുഹപ്രവൂരണെ. 
9൫. ്രികോരതരുകോകിലാംഡ്രികോരമാകന്ന വൃക്ഷത്തിജചിരിക്കുന്ന ചഫെണ് 

കുയില്, ഡ്രിംകാരത്തിയ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശബ്ദാത്ഥരൂപമുള്ളവരം എന്നു സാരം, 
൯൩൬, ഐ കാരപത്മലോലം ബാടഐമങ്കാരമാകന്ന താമരവ്വവില് പെണ്ച്ച 

യിരിക്കുന്ന ലഃം - ജു ശബ്ലാത്ഥരൂപമുള്ളധഴം എന്നു സാര, 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതവാമസ്യോത്രം ൨൬൧ 
റല ലം വം 

൯൭. ക്ക്രീകാര മുതഡിമൂഗാ-പയാഃകീലാലമമുയം എന്നു അമരന്. ക്ലികോരമാകു 

ന്ന ജലത്താട കൂടിയ നദിയായവധം _ കീം ശസ്മാത്ഥ രൂപമുള്ള വഠം (ബിജാക്ഷരങ്ങളേ 

പഠറി വിശദമായി വഴിയ ക ; 

തപയിയാഭസുതനുഃ., കമയിയസ്തീതാനനാ 
ഗണനിയഥഗുണഗ്രാമാ, ശയനിയോരഗേശ്വരാ ൨൨. 

൯൮. തപനീയാഭസുതനഃം: തപേമ നീതി പന്.യം - സ്വദ. സ്വമ്ല്റുവള്സു 
മായ നല്ല ശരിരമുള്ള വരം. 

൯൯, കമന്യസ്തി തായ നാംആ ഗ്രഹിക്കത്മക്കര;യ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖത്തോ 

ടുകൂടിയം.ം 

൧൦. ഗണനീയഗുണഗ്രാമാം ശബ്ലാഭിപുവ്വേബ്ദന്ദെപി ഗ്രാമഃ എന്നു അമരന്. 

ഗുണോർമൊയ്യവല്യാമപ്രധധനേ രൂപാമഭൌ സൂദജുന്ദ്രിമേ - ത്യാഗേ ശൊൌയ്യാദിസത്ത്വാദി സ 

സ്ധ്യാഭ്യാവൃത്തിര ്ജൂഷ്ഠ എന്നു മേദിനിം എ ്റൃത്തക്കതായ ഗുണമുള്ളവരം. ഗണ. 

സാഖ്ഖ്യാദന. 

ഗാഥ. ശയനിീയോരഗധശചരാ..ശയ്യായാംശയസനീയവല് എന്നു അമര്: മെ 

അഞഅയായ അനന്തനാടടകൂടിയവരം, അനന്തന് ഇധിളെ സവ്റ്യരാജ മാകുന്നു. ശാന്തി€ 

ഗൂയായവാം, ശേവേതദ്പിപേശയാവാഫണിവരശയര്ന ണ് കാപയന്തി ദോജ്ണ്കാവാ 
മേനലകഷ്ടി മുഭിതദുജലതാ ഭൂമി സംലാളിതാംഥ്രി3. -ദേധിദേവൈഡ്റ്റുരേമ്ദരസ്സുകം മുനി 
ജനസ് വട്ടി തു ഗേവല് ശാന്തി; മ്രാഭിാ 
നാംവിഷ്ണകൂരൂപമായിട്ട അനന്തനില് ശയിക്കുന്നവരം എന്നു സാരം. 

രമണിയസുവേഷാഡ്യ്യാ, കരണിയക്രിയേശ്വരി 
സ്മൂരണി യചരിത്രാ.ച ,തരുണിയജ്ഞത്രപിണി 0: 

൧0൨. രമബിയസുവേഷാഡ്യാംഭക്തന്മ:ക്ദ രമിക്കത്തക്കതായ നല്ല വേഷമുള്ള 
സ്രികളിക വെച്ചു സ്വാമിനിയായവം, 

൧൧൩. കരണിയക്രിയേശവരീം ക്തന്മാഴ്മ െയ്യുത്൧:൨യാഈ ക്രിയമളൂടെ 
ഫലഠയായ അധിഷ്ഠാനദേഖതയായ ൮0. 

കാര്, സ്കൂരണിയചരിത്രാംഭക്തന്മാരാർ വിചാരിക്കത്തെക്കവയായ നല്ല ക്ഥ 
കമ്മ. മ്ളവഠ. 

൧൧൪. തരുണി കതാരുണ്യത്തോടുകൂ ടിയവ9ം. 
൧൬. യജ്ഞരൂപിണ/ടയജമ്മാ (യാഗം) തന്നെ സ...(൫)പമായവം. 

ശ്രിവൃക്ഷലാസിനി യോഗിധിവൃത്തിപരിഭാവിതാ 
പ്രാവൃഡ് ഭാഗ്ലൂവവാരാല്്യ്യാ സംവൃതാമരഭാമിനി ൨൪! 

൧0൭. ശ്രീവൃക്ഷവാസിനിടബിലചവൃക്ഷത്തി ല് വസിക്കുന്നവാം. ശ്രവ്വേ 
രാരചനാദശാഭാസാപല്സരഭളശാഖിഷു.വാഞിലകഷ്കീലവഗേഷു വിഷേബിചേ _പ്വഥ 
ത്രിഷു എന്നു നാനാത്ഥരത്തമാലാ. 

൧൧൮, യോഗിധിയൃത്തിപരിദാവിതാടയോഗികളുതട മനസ്സിനെ വ്യദപ്പാ 
രത്താല് ഉ വണ്ടദപ്ാലെ ധ്യാനിക്കപ്പെട്ടവാം, 

ഭാന്, ല്ലൂഡ ഭാശ്ശൂലാരാച്ച പലാംപ്ലലഷുിലനു അ തൂരിച്ാമൂഡ ചു 



൨൬൨. സൂവരത്നമാല 

്യസേചനേ.-വഘത്തു. ശ്രാവണപ്പൊൌഷ്ഠടപദമാസങ്ങളിലെ ശുക്രവാരത്തികല് പൂഴിയും 
ന്നതിന്നു യോഗ്യയായവാം. 

൧കാ: സഖ്വേതാമരഭാമിനി. നുന്ദരീരമണീരാമാകോപനാസൈവ ഭാമിനി. 
ഫന്ന അമരന്. ചുറരപ്പെട്ട ദേവസുന്ദരികളോ$ു കൂടിയവ _ ദേവസ്തരീകളാല് ഭജിക്ക 
പ്പെട്ടം എന്നു സാരം. 

തനുമദ്ധ്യാഭഗവതീ,മനുജാപിലരപ്രദാ 
ലക്ഷ്മി ,ബില്ലവാശ്രിതാപാതുസോഷ്ടൊത്തരശതസ്തുതാ ൨൪൫ 

൧൧൭. തനുമദ്ധ്യാ-തനുദകായേത്വ പി്റ്രീ സ്യാല് ത്രീഷ്വല്ലേധിരളേകൃമശ.. എ 
ന്ന മേദിനി. കൃശമ്യ അരയോടുമലൂടിയവറാ. 

൧൧൨. ഭഗവതി ഐശ്വര സ്യ സമഗ്രസ്യവിര്യസ്വയശസഃ _ ശ്രിയഃ ജ്ഞാന 
ാഗ്യയോശ്ചൈവഷണ്ണുാം ഭഗഇതീരിത എന്നു വിഷ്ണുപുരാണവചനം_ഭഗങ്ങളു. 
ള്ളവഠം. 

൧൧൩, മനുജാപിവരപപ്രദാകമന്ത്രം ജപിക്കുന്നക് ഇഷ്ടങ്ങളെ കൊടുക്കന്നവം. 
ഛര്, ലക്ഷ്ടി8ംല ക്ഷ്യതേസവ്വമനയേതിലക്ഷ്ടിഃ_ ലക്ഷ -ദശ നാനയോം ഇ 

വളാല് എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു ലകഷ്ടി എന്നു ചേര്. 
൧൧൫. ബില്ലവാശ്രിതാ ഭാസധകസ്വപാപംബിലതിഹിനസ്മിതിബിലവഃ..സേഖ 

കഴന്ഠ പാപത്തെ കളയുന്നതു -ണിലദേദനേ.കൂവളത്തെ ആശ്രുയിച്ചിരിക്കുന്ന വമാ. 
൧൧൬. അഷ്ലോത്തരശതസ്മുതാച നൂറെറട്ടുനാ മങ്ങളളക്കൊണ്ടു പുകൃപ്പെട്ടവ 

കായ ദധി. പാതുഭരക്ഷിക്കട്ടടെ. 
ഈ സ്സോത്രത്തിൽ ആധുനിക മതയിഅഭ്ധങ്ങളറായ വദങ്ങളണ്ടായിരുന്നാലും 

അവ ഗനെനിയങ്ങളുല്ലം എന്തെന്നാല് ജഷികളു.ം പുരാഞാദികളില് അപ്രകാരം ധില 

ശബ്ദങ്ങളെ ഉ.പയോഗിച്ചിട്ടണ്ട . ഭക്തന്മാക്കും തപസ്വ!കഠംക്കും വ്യാകരണം ബോധക 
മാകുന്നില്ല എന്നു ബുദ്ധിമത്തുക്ക€ം അഠിയേണ്ടതാണു്. ഈ സ്ോത്രത്തിന്നു അമഷ്ടാത്ത 
രശതകം എന്നാണു ഗ്രന്ഥകത്താവ പേതഭല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു . വാസൂവത്തി൯ കുറെ 

നാമങ്ങം അധികങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അതു ഗ്രന്ഥകത്മാവിന്െറ മാമ്മക്കേടു കൊണ്ടു 

വണഴതൊ ആരെങ്കിലും പ്രക്ഷേപില്ുതാ എന്നു അറിയുന്നില്ല, എന്നാല് ആവക നാ 
മങ്ങട നന്നായിരിക്കുന്നതിനാല് കളയത്തക്കതുമല്ല. 

"ബിജാക്ഷരങ്ങാ? 

പൂവ്യാചായ്യുന്മാരേയും അവരുടെ ഉ.പദേശങ്ങളേയും നിന്ദിക്കയും 
ജൂഷികളാല് നിമ്മിക്കവ്വെട്ട ശാസ്ത്രാഗമാദികളൊക്കെയും കളുവാണെന്നു 

ലാദിക്കയും ചെയുന്ന ഇക്കാലത്തു് അതൃന്തഗുപ്ലമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 

രഹസ്വതത്വത്തെ വെളീിപ്പെടുത്തുന്നതു യുക്തമല്ലായിരിക്കാം, എങ്കിലും 
ഫിന്മുമതവിശവാസികഠം ത।രെ നശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഭക്തന്മാരുടെ 

ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം അല്പമായി വ്യവഹരിക്കുന്നാതു സജ്ജുനപ്രി 

തികരമാകയാലും മറവള്ളവരുടെ വലുതായ ഹാസൃരസത്തെ ഗണിക്കാ 

തെ ജൂന്മിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്യോതൂത്തികല് അന്തര്ട്ടുതമായ ബിജാ 

ലരള്ങല്ലളെ ഉല്പത്തി മുതലായവടെപ്പറജുന്നു, 



ഇന്ദിറാഷ്യോത്തശതനംമസ്സോതരം ൨൬൯. 

ഒരു കാലത്തും ജനിക്കാത്തവനും നശിക്കാത്തവനുമായ ശിവന് 
ആദികാലത്തു തന്നെ നിര്ഗുണന് എന്നും സഗുണന് എന്നും രണ്ടായ് 

മവിച്ചും നിര്ഗുണന് പ്രകൃതിയില്റിന്നു വേര്പ്പെട്ടവനും സഗുണ൯ പ്ര 
കൃതീയോടുകൂടിയവനും ആകുന്നു. സച്ചിദാനന്ദങ്ങളാകുന്ന ഐശ്വയു 
ങ്ങളോടട കൂടിയവനായി പ്രാകൃത ശരിരത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നു 
ശിവകല്നിന്നു ശദ്തീയും , ആ ശക്തിയില് നിന്നു നാദവും നാദത്തില് 
നിനാ ബിന്ദുവും ഉണ്ടായി. അതിനാല് പരാശ ഭതിരുപമായ ശിവന്, 
ബിന്ദു, നാദം ബിജം എന്നു മൂന്നായിട്ട പിരിഞ്ഞ എന്നു സാരം. ഇവ 
യില് ബിന്ദു ശിവരൂപവും ബീജം ശദതിതപവും നാദം ശിവശ ദ്തികളു 
ടെ സമവായവും ആകുന്നു. ആ ബിന്മുനാദബിജങ്ങളില് നിന്നു യഥാ 
ക്രമം രൌദരി.ജേഷ്ടവാമ എന്ന ശക്തിത്രയങ്ങളുണ്ടായി. പിന്നെ രെ 
ദ്രിയില് നിന്നു ങ്ഞാനരൂപനായ രനും “ജേയഷ്ടയില് നിന്നു് ഇച്ഛ്യാത്രപ 
നായ ബ്രുഹ്മാവും വാമയില്നിന്നു ക്രിയാത്ൂപനായ വിഷ്ണുവും ഉണ്ടായി, 
ഇവരില് രുദ്ദന് അശഗ്നിതുപിയും ബ്രഹ്മാവു ചന്രൂപിയും വിഷ്ണു ആദിത 
രൂപനും ആകുന്നു. മുമ്പില് പറയപ്പെട്ട ശിവശ ഭതിമയമായ ബിന്ദുവില് 
നിന്നു് അവ്യ ഭതരൂപമായ ശമബ്ജുമുണ്ടായി. അതിനെ ശബ്ദ ബൃഹ്മമെന്നു” 
ആഗമമ്ഞന്മാര് പറയുന്നു. ശബ്ദുത്തിന്െറ അത്ഥമാണു ശബ്ദബ്ദഹ്മമെ 

ന്നു മറവ ചിലര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ശബ്ദത്തില് ിന്നാകട്ടെ ശബ്ദാ 
ത്ഥത്തില് നിന്നാകട്ടെ അവയുടെ ജഡത്വം ഹേതുവായിട്ട് അവക്കു ര 
ണ്ടിനേറയും സിഭ്ധിയുണ്ടാകുന്നില്ല. സവ്വഭൂതങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 
ചൈതന്യമാണു ശബ്ദുബ്ദഷ്മമെന്നു യോഗികളുടെ മതമാകുന്നും ആശ 
ബ്ഹ്മം പ്രാണികളുടെ ദേഹമദ്ധ്യത്തില് ഉള്ളതായ കണ്ഡലിനിരൂപ 
ത്തോടും ഗദ്യപദ്യാദിഭേദങ്ങളോടുംകൂടി പ്രതൃക്ഷമാകുന്നു. മുമ്പില് പറയ 
പ്പെട്ട ശിവശ ക്തിമയമായ് കാലബന്ധുവായ് കലാരൂപമായ ബിന്ദുവാ 
യിരിക്കുനു ശിവകല്നിന്നു സവ്വവ്യാപിയായ് ലോകസാക്ഷിയായിരിക്കു 
ന്ന സദാശിവനും അവകല് നിന്ന് ഈശ്വരനും ഈശ്വരകല് നിന്നു ര 
ദനം രദനിന്നിന്നു വിയ്ക്കവും വിഷ്ണുവില് നിന്നു ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടായി. സ 
ദാശീവന്നു മൂലമായ വികൃതമായിരിക്കുന്നു പരവസ്തുവി (മൂലപ്രകൃതിയി ക 
ല്നിന്നു ഗുണങ്ങളോടും അന്തകരണങ്ങളോടും കൂടിയതായമഹത്തത്തവ 
മുണ്ടായി. പിന്നെ സൃഷ്ടിഭേദംകൊണ്ടു ആ മഹത്തത്ത്വം വൈകാരിക 
൯ തൈജസന്, ഭൂതാദി എന്നു മൂന്നായിപ്പിരിഞ്ഞം. ഈ അഹംകാരത്രയ 
ത്തെ വേദാന്തീകം, സാത്വികാഹംകാരം. രാജസാഹംകാരട്ട താമസാ 
ഹംകാരം എന്നു ക്രമേണ നാമഭേദങ്ങളോടു കൂടി വ്യവഹരിക്കുന്നു, വൈ 



രന സുദ്ധര്റ്മാല! ട് ു. 
കാരികകല് നിന്നു രിക്കു, മരുത്ത് ആടിതയന്, വരുണന്, അശ്വിവിക 
റം, അഗ്രി, ഇന്ദന്, വിഷ്ണും മിത്രന് എന്നു ഇന്മിയാധിഷ്ഠാനങ്ങളായ പ 
ത്തു ഭേവാരാരും തൈജസകല്നിന്നു ദശേ നിയങ്ങളം ഭൃതാദിയില് നിന്നൂ 
തന്മാതാക്രമത്തോടെ പഞ്ചമഹാഴ്ടതങ്ങളം ഉണ്ടായി, ആദിയില് ശബ്ദ 
ത്തിംകല് നിന്നു ആകാശവം സുശത്തില് നിന്നു വായുവം ത്രപത്തില് 
നിന്നു അഗ്മീയും രസത്തില് നിന്നു ജലവും ഗന്ധത്തില് യിന്നു ടമീയും 
ഉണ്ടായിം ശബ്ദസ്സുര്ശത്രപരസശന്ധങ്ങളാശുന്നു സൂക്ഷ്യടടതങ്ങളെ വേദാ 
ന്തികഠം തന്മാതരകഠം എന്നു പറയുന്നു. ഇലിടെ ആകാശത്തിന്റെ തു 
അവത്തിന്നു സ്ഥാനമായ ശബ്ദം ആത്മാവാകനാ. ആത്മയആകാശസ്സ്റം 
ദൂത തഡസ്ാദ്വായുഃ- വായോരശി അഗ്നേരാചഃ അബ ഭയ3പൃഥവീ- പൃഥി 
ല്യാമോഷധയ$. ഓഷധീഭ്യോനാം അന്നാല്പ്രാണ?ഃ പ്രാണാല് പുരുഷഃ 
എന്നു വേദവച്ചനം അതിനാല് ഭൂമിയില് നിനം ഓഷധികളം അവയി 
ല് നീന്നു അന്നവും അനാത്തികല് നിറം പ്രാണനും പ്രാണകല് നിന്നു 
പുരുഷനും ഉണ്ടായി. സവ്വാന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്നു ചൈതന്ൃംതന്നെയാ 
ണു കുണ്ധലിയി രൂപത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞ 
വല്ലോ. ആ കുണ്ഡലീയി ചൈതന്ൃത്രപയായ് സവഗയായ് വിശ.്വത്ര 
പിണിയായിട്ട ശിവന്െഠ സന്നിധിയെ പ്രാപിച്ചു നിത്യാനുന്ദ ഗുണോ 
ദയങ്ങളോടുകൂടീയവളായ് സവവേദങ്ങളുടേയം പിന്നാലെ പോകുന്നവ 
ളായ പരമാത്ഥരൂപയായ. പര- അപര എന്ന വിഭാഗത്തോടുകൂടിയവ 
ളായിരിക്കുന്നു. അവാം യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തില് നിത്യവും നത്തനം 
ചെയ്കയും സവ്പ്രാണികളുടേയും മൂലാധാരത്തില് മിനാല്പിണരിന്െറ 
ആകൃതീയോടുകൂടി സ്റ്റരിക്കയും ശംഖിന്െറ പിരിപോലെ സകലത്തേയും 
ചരറിയിരിക്കയും ഏന്നാല് ചുറഠിക്കിടക്ഷനെ ചാബ്പിനെറ ത്രപത്തെ 
പ്രാപിച്ചിരിക്കയും ചെയുന്നു. അവറം സവദേവരപയും സവ് മന്ത്ര 
രൂപയും സവതത്വ രൂപയും സൂക്ഷ്യും അതി സൂക്ഷയയം ശിവയും സൂഷ്യു 
ച ന്രാഗികളുടെ മാതാവും ശബ്ദ ബൃഹ്മസ്വരൂപയും ആകുനു. തല്സചി 
തുവരേണ്ടുംഭഗ്ലോദേഖസൃയധിമഹിധിയോയോനഃ പ്രചോദയാല്പരോര 
സേസാവഭോമാപോജ്ടയോത്വരസോതൂതം ബ്ൃഹ്മ ഛ്എന്ന മന്ത്രാത്രൂപയാ 
യിരിക്കുന്ന അവാം അന്പതഷരങ്ങളുടെ രൂപഭത്തോടു കൂടിയവളാകുന്നു. 
പരദേവതയായ അക്കു ണ്ഡലിനി? സദ്യശരിരങ്ങളിലും വിശ്വാത്മാവാഷി 
രിക്കുന്ന പരമേശ്വര നാല് പ്രബു ഭധയായിട്ട മന്ത്രരൂപമാകുന്ന ലോകത്തെ 
പ്രസവിക്കുന്നു. അതെങ്ങ!നെയെനാല് ശരിരത്തില് സുഷ്ുഴു ഹന്നു 
പേരായ് നാഡിസ്വരൂപനാ യിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരനോടട അവിദ്ധയാ 



നി [1 & 

ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്ഷോത്രം - ൭.൬൪ 

യിട്ട പരാശ തിയായ കുണ്ധലിനീി. മുലാധാരത്തികല് നിന്നു പുറപ്പെടു 
ന്നും സവലോകങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവര്ം ഒരുവിധത്തില് ഗുണി 
തയായിട്ടു വേദാദിബി ജമായ ഓംകാരം ശ്രിബീജം ശ തിബിജം കാമ 
ബിജം തംബുരുബിജം പിണ്ഡബീജം ചിന്താമണിബിജം ഗണേശഖിജ, 
മുത്താന്ധഭൈരവബിജം മഗ്ലാബിജം ഡൃസിംഹബിഴജും വരാഹബിജം 

പഖാസുദേവബിജം ഹയഗ്രിവബിജം പൃരുഷോത്തമബിജം ഇങ്ങിനെ ഏ 
കാക്ഷരതതപങ്ങളായ ബിജങ്ങളേയും അന്യങ്ങളായ ബിജങ്ങളേയും ത്ര 
പ്പയോഠംതന്നെ പ്യാപ്പെടുവിന്നു. അയാതിമന സൃശ്ലീഷഠാനായിട്ടു വി 

ണാതന്ത്രികളില് അംഗലിസംയോഗംകൊണ്ടു എന്നപോലെ സുഷ്ടച്ഛയാ 
യ പരമേശ്വരനോടുട കുന്ധേലി നിശ കതി ചെയുന്ന സംസശ്ശൃത്തിന്നു ഇ 

വിടെ ഗുണിതരമെന്നു പേരാകനു. ഇതു അത്ഥസൃഷ്ഠിയാകുന്നു. ഇതിനെ 
ശാരദാപടലം ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തില് വിഗ്ഗണസ്സശു ണശ്ചേതിശിലോങ്േ 
യസ്സനാതനഃ എന്നു തുടങ്ങിട്ട അധ്യാനയപിചബിജാനിതദോല്പാദയ 
തിധ് വവം എന്നുവരെയുള്ള ൨൭ ശ്ശോകങ്ങാംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അനന്തരം ശബ്ദുസൃഷ്ടിയെപ്പുറയുന്നു. ശബ്ദ ബൃഹ്മസ്വരൂപിണി 
യായ ത്ത കുന്ധേലിനി ശംതിീയെ പ്രസവിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശദ്തിയെ 
ന്നതു മൂലകാരണമായ ശബ്ദത്തിന്െറ ഇന്മുഖികരണാവസ്ഥയാകുനം, 
ആ ശമതിയില്ിന്നു ദ്ധവനിയും ഭ്ധവനിയില് നിന്നു. നാദവൃയം നാദ 
ത്തില്നിന്നു നിരോധികയും നിരാധികയില്നിന്നു അഭോന്ദവും അഭ 
ന്ൂവില്സിന്നു ബിന്ദുവും ബിന്ദുവില് നിന്നു പരയം പരയില്ഗിന്നു പശ്യ 
്മീയം പശ്യന്തി മില്ന്ിന്നു മ3ധ്യയും മഭ്ധയമയില്നിന്നു വൈഖരിയും 
ഉണ്ടാകുനും. ഇവിടെ അഭ്ധച വൂബിഷുക്കളുടെ ത്രപം ഇങ്ങിനെയാകു 
നഃ. സംസ് കൃതഭാഷയുടെ അക്ഷരങ്ങളില് എഴുതപ്പെടുന്നു ബിജാക്ഷര 

ങ്ങളുടെ അനുസ്വാരത്രപമാണിതൃു. മറ൨ ഭാഷകളുടെ ലിപി 
കളില് ഈ രീതി നടപ്പില്ല. മലയാളത്തില് ഒം എന്നുമാത്രമാണു ഇവി 
ടെ അഭ്ധച റും ഇല്ലാം ഹിദ്മക്കളുടെ ആദിഭാഷയായ സംസ് കൃതത്തി 
ലെ ക്രമം അനുസരിച്ചാണു ആഗമങ്ങളില് അഭ്ധചന്ദ്രയെക്കല്ലിച്ചിരിക്ക 
നാതു. ഇപ്പുറയപ്പെട്ട കുണ്ഡലിഷി, ഇ ഛാത്താനക്രിയാശ ക്തികളുടെ ജീച 
രൂപയും തേോതൂപയും ത്രി൧ ണാത്മികയും ആകുന്നു. അവറം ക്രമേണ 
ലം അക്ഷറുങ്ങളാകുന്ന വഷ്സ്റുമാലയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്വേറായിരിക്കുന 
ല്ക്ഷരത്തികല് നിനും അവഠം ക്രമത്താലെ കലകളേയും രുദാദിദേവ 
ന്മാരേയും പ്രസവിക്കുന്നു. നിരോധികാ എനാതു അഗിയും അദ്ദോന്ദ എ 
ന്നത്തു പ ബിന്ദയ എന്നതു ചന്്രാഗ്ഗീകളുടെ യോഗത്തികല്വച്ചു മം 



൫.൬൬ സുവരത്നമാല 

തേജോനിധിയായ ആദിത്യനും ആകുന്നും അതിനാല് ശിഖശക്തികൂപ 
മായ ബിദ്ടവില്ഷിന്നും ഉണ്ടായ അകാരാദിഹകാരാന്തങ്ങളായ അക്ഷര 
ങ്ങറം അശഗ്നിഷ്ടോമാത്മകങ്ങളാകനം, സോമസൂയ്യാഗിക്രപങ്ങളാകുന്നു 
എന്നു സാരം. ഇത്ത ശബ്ദുസൃഷ്ടിയാകുന്നു. ഇതിനെ ശാരദാപടലത്തില് 
സാപ്രസൂതേകു ണ്ഡലിനിശബ്ദ ബൃഹ്മമയിവിഭ8 എന്നു തുടങ്ങി യേശസം 
ഭവമാപന്നാട സോമസൂഷ്യാഗ്ികൂപിണര് എന്നുവരെയുള്ള ൬ ദ്ദോകങ്ങഥം 
കൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ രണ്ടുവക സൃഷ്ടിയില് വെച്ചു അ 
ത്ഥസൃഷ്ടി, സൂക്്ടയും ശബ്ദന്ൃഷ്ടി സ്വൂലയും ആകുന്നു. അതിനാല് ഇപ്ര 
കാരമാണു ബീജാക്ഷരമന്ത്രങ്ങളടെ ഉത്ഭവം, ഇതു ശബ്ലദബ്ദഷ്മവാദിക ളായ ജൂഷികളുടെ മതമാകുന്നു. ഇവര് സൃഷ്ിസ്ഥിത്യാഭികഠം നടക്കനാ 
തു ശബ്ദുത്തികല്നിന്നാണെനം സിദ്ധാന്തിക്കുനാതു നമ്മടെ അനുഭവത്തി 
ന്നും ഏതാണ്ടു ശരിയാണു, വലുതായ ഇടിമുഴക്കം മുതലായ ശബ്ബംകൊ ഒടു ട്മിയില് കൂണ് (ഛത്രാ) മുതലായച ഉണ്ടാകയും "ചില ഭിത്ത്യാദി 
കഠം നശിക്കയും ചിലപ്പ്യോഠം ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. അ 
തിനാല് അമ്മതവും യുക്തിക്കു ചേരുന്നതുതന്നെയാണ് . 

അനന്തരം ഹ്രീം ബീജത്തെക്കുറിച്ച പറയുന. ഗ്രിം എന്നതു 
സൂഷുന്െറ ബിജമാഞണെനു ബ്ൃഹ്മയാമളത്തില് പറയുന. ശിപോവഖ 
പനിീസമായുഃ തോവാമാക്ഷിബിന്ദ ദൂഷിതഃ ഏ കാക്ഷരോമഹാമന്ത്രഭ ശീസൂ 
യുസൃപ്രകിത്തീതഃ എന്നുണ്ട്. പരമാര്മബിഷമാണെന്നു ഗൌതമിയത 
ന്രത്തില് പറയുന. ല്യോമാക്ഷരംവഹ്നിസം സ്ഥംതുയ്ുസ്വരസമന്ന്വിതം 
നാദബിന്ദ കലായുക്തംബീജംതല്സുഖചിഷ്മയം ഇതുതന്നെ മഹാമായാ 
ബിജമാണെന്നു ഗൌതമിയത്തില് മറെറാരേടത്തു പറയുന്നു ശംഭോ$പ 
ദംവഹനീയുതംമായാബിന്ദു സമന്നിതം അശേഷജഗതാംബിജംമഹാമാ 
യേതിവിശ്രുതം എന്നുണ്ട്”. അംബികാകല്ലത്തില് സാന്തോചഹിസ്ഥി 
തോമായാബിന്മരേഷാപരാല്പരാ. താമാഫ്ഹുഃ പരമം ജ്യോതി സ്മാമാഫുഃ 
പരമംപദാ. താമാഹുലൈഷ്ണ്ണവിംശ ക്തിംതാമാഫുശ്ശീവശക്തികാം എ 
നും സമസ്പൂഭവനേശ്വരികച്ചത്തില് മഹാഘോഷം സമാദായവഹ്ിവമ്ളിറ്റ 
മതഃപരം മായാഞ്ചൈവമഹാമായാംബിന്ദ ബെതദനന്തരം. ഉഭ്ധരേല് 
പ്രഥമംവദ്്നം മ നതൂരാജമനുത്തമം. ബ്ുഹ്മാണംപ്രഥമംപ്രാഫുവിഷ്ണഞ്ചക്രമ 
നന്തരാഅത$ പരംമഹാദേവമുശന്തികിലദേവതാഃ ദിശാംചദേവതാ$ കേ 
ചിത്തഥാന്യേമാതൃദേവതാഃവാശേധിമാഫഹുരപരേ വിദ്യാമേവപരാംശിവം 
ആദിത്യുമാഹുരപരേ ലക്ഷ്മിമന്മേതഥാലിടൂർ കിമതരബഫ്ഹുനോക്തേനസ 



് 

ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതഠാമസ്യോത്രം ൨൬൭ 

വ്വദേവമയശ്ശിവഃ സവ്യദേവമയിദേവിതത സ്യാലേവദേവതേ. എന്നുള്ളത! 
നാല് ഈസംയു ദതാക്ഷരം ബൃഹ്മാവിനേറയും വിദ്തചിനേ റയും സുദശനച 

ക്രത്തിനേഠയും ശിവനേറയും ദിശേവതകളടേയും മാതൃക്കളുടേയും സരസ്വ 
തിയുടേയും ലക്ഷ്ിയുടേയും ആദിത്യസേറയും വിദൃയയായശിവയുടേയും ബിജ 
മാകുനു. എങ്കിലും ഇതിന്െറ പ്രധാനദേവഖതകഠം ശിവശക്തികളാകുന്നും 

ശിഖശ തികം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ുു എന്നു സാരം. ലളിതാമാഹാ 

ത്മൃത്തില് കത്രയംഹദ്വയംചൈവശൈലോഭാഗ$പ്രകിത്തിതഃ ശത 
ക്ഷരാണിശേഷാണിദ്രിംകാരഇഭയാത്മകഃ എന്നുണ്ടു ഈ ബിജത്തെക്കു 
റിച്ചു സുഭഗോദയത്തില് പരോപിശമതിരഹിത3ശ ത്യോയുക്കോഭധേദ്യു 
ദി സൃഷ്ടി സ്ഥിതീലയാന്കത്തുമശ മ്തര്ശക്തഡ്യവഹി എന്നു പറഞ്ഞിരി 
ക്കുന്നു. ഇതിന്െറ സാരം പരോരിദപരമാത്മാചകേവലേപരമധ്യയം 
എനും ശതി കാസൂപ്രഭത്വാദിബലദൂഗ്ഗാദിദേഖതാ എന്നും നാനാ 
ത്ഥരത്നമാല ശ മതിരസ്ത്രാന്തരേഗൌയ്ാമുത്സാഹാദൌബലേസ്ത്രിയാം എ 
നഃ മേദിനി പരമാത്മാവു ശ തിയോടുകൂടുന്നു എങ്കില് സൃഷ്ടി സ്ഥിതിസം 
ഹാൂരങ്ങറം ചെയ്യുനാതിന്ുു ശ തനാകുന്നു. അല്ലെകില് ശ ദതനാല്ലാ. 
എന്നതിനാല് ഈ ബിജും ശിവശ ക്രികളുടെ യോഗമാകുന്നു. ഹശിലോ 
ഗഗയനംപ്രാണദ3 എന്നു മാതുകാനിഘണ്സുഹശ്ശൂംകരേഹരെഹേംസരണ 
രോമാഞ്ചവാജിഷ്ട എന്നു നാനാത്ഥരത്നമാല അതിനാല് ഹകാരം ശിച 
നാകുനഃ 'വരിവസ്യാരഹസ്ൃൃത്തില് ധേധോഭാരത്യെയ, മാധവലക്കെഴ്ു ൬ 
രുദ്ൃപാവ്ൃത്യയെയ, രേഫാദിവമ്ല്റ്റൂഷട് കന്വ്യാത്ഥാന്ക്രമശോവിജാനിയാല് 
എന്നതിനാല് രബ്ചഹ്മാവും ലസരസ്വതിയും ആകുനം. എന്നാല് ഘോ 
ഷ് കതി സ്സുമാഖ്യാതോരുദോവൈവഹിരുച്ചുതേ അംബികാഖ്യാസമായേ 
ദ്വേബിദഃ) രിന്ദശ്ശീഖാമണിഃ നിഗ്ഗണംയിഷ്ണുലംജ്യോതിര്പരം ബൃഫ്മതദുച ൮) 
തേ എന്ന ഭുവനാകല്പസംഗ്രഹത്തില്, ഹകാരം ശിലപരമല്ല ശക്തിപര 
മാണു രേഫം ബ്രശ്മപരമല്ല രുൂപരമാണു എന്നു അഭിപ്രായഭേദം വ 
രുന്ദം എങ്കിലും ആ രണ്ടു വണ്ണുങ്ങളുംകൂടി മായയായ ഇയക്കാരത്തോട്ട 
ചേരുമ്പോഴം അംബികയാകുനു. മൂഡാനി ചണ്ഡികാംബികം എന്നു 
അമരം, ഡ്രിം എന്നതിന്െറ മുകളില് ൧ുഡാരത്നപോലെയിരിക്കുനാ 
ബീ ചന്ദ്രനാകുന്നും ശിവനും ഗെരരിയുഭ ച നനെ ധരിക്കുന്നവരാണെ 

. ൯ പുരാണങ്ങം ഘോഷിക്കുനു, അപ്പ്യോഠം ജൂയ ബിം അഗിഷ്യോമാ 
ത്മകവും ശിവശക്ത്യാത്മകവും ആകുന്നതിനാല് ജതിനന്െറ ദേവത. പ്പ 
രബ്ചഹ്മമാകനും വരിവസ്യാരഹസ്ൃത്തില് ഹനഹിംസായാമിതിഹംശെൌ 
മുംപ്രത്യത്ഥിഹനനതപ്പാല് ജകാരസ്യസ്യാത്ഥ? കിത്തിസ്റ്ദ്യാസൂദിക്ഷുടി 

നി 



൨൬൮ സുലരര്്ഥമാല 

പപിത്വാല് ഇയയ്യാപ്ഠാവിതിധാതോന്നിമ്മിതിരനയോ മകാരാത്ഥഃ ഇരകാ 
രപ്രശ്ശി്ടര്സ്ൃഷ്ടി ഡിരിരുപരിപ്തികര്തൂത്ഥഃ യദ്ധാഹൃദിഖേദഹരേ പ്ര 
കാശതേതേനമാതാഡ്ര 8 ചഭയോടസമരസഭാവോഹുല്ലേഖായാഃ പരബ്ബ 
വമ എന്ണ്ടു . ഫന്തിതിഹഃഹയിക്കഹേതുവായിട്ടശൌയും എനു ഹകാ 
രത്തിന്നു അത്ഥമാകുന്നു. ഈ (ച) കാന്തി ഗതില്യാഫ്ലിക്ഷേപപ്രജനഖാ 
ദനേ പഫ്ുനും ധാതുപാ.ം ലകാരം അദാദീഗണ സൂചകമാകുന്നു. എതി 
തീ ഈ ഈകാരത്തിനുഃ ല്യാപിക്കുന്നതുശോഭിക്കുന്നാതുംപുകഠംപ്പെടുന്നതു 
എന്നു അത്ഥങ്ങളുണ്ടു് ., അതിനാല് സൃഷ്ടി സ്ഥിതില്പങ്ങളുടെയും ദിപ്പിയു 
ടേയും ക൪ത്രി എന്നത്ഥമാകന്നു. ഹകാരേകാരങ്ങളുടെ മഭധൃത്തിലിരിക്കു 
നന രേഫത്തീന്നു (രാതിതിര$ രാദാനോ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ത്ഥമാകനംം 
ഇവയുടെ അന്തത്തിലിരിക്കുന്ന മകാരത്തിന്നു ശിവശക്തികളുടെ നിമ്മാ 
ണം അത്ഥമാണു . അമഗത്രൌഭജനേശബ്ബേ എന്നു ധാതൂപാഠം ” ഇതു 
സ്വാത്ഥണിജന്ത.ചുരാദിയാണു” അമയതിതി അം എന്നു വിഗ്രഹം; രപ 
മാ൯പാവകേകാമെക്ഷയവ ജാശയേഷ് ൨തൌെ ഈകാരോബ് ജദലേവാ 
ണ്യാംലഷ്യ ാകേമലകേസരേ. രസനായാംശക്രചാപേബണേഫണഞ്ടിനി 
കന്ദരേ. മശൂഭൌധാതരിന്ദൌനതചദ ൮. മാസിചമാഃപുമാന് എനു 
ഏകാക്ഷരനിഘണ്സു ഡ്രിം എന്നതിനും സൃഷ്ടി സ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെച്ചെ 
യ്യുന്നാതും ശോഭിക്കുന്നതും സവ്വല്യാപിയായിരിക്കുന്നതും അഭിഷ്ടത്തെ 
ക്കൊടുക്കുന്നതും ആയ ശിവശക്മികളൂടെ ഐക്യം ഫഎന്നത്ഥമാകുന്നു. 
ഈ ഐകുത്തെയാകുന്നു മുന്പില് പരോപിശക്കിരഹിത3 എനാ ദ്രോ 
കം കൊണ്ടു സൂചിപ്പിച്ചതു. ഈ ബിജത്തെ വേദത്തില് ലോകസൃദ്വാ 
ത്തു ച്ചിമല്പധിത്രംജ്യോതിഷ്ടല്ഭ്രാജമാനംജഫസ്വല് അമൂതസ്യധാരാബ 
ഫുൂധാദോഹമാനംചരണംധോലോകേസുധിതാന്ദധാതു എനാ ജക്കു 
കൊണ്ടു പറയുന്നും. സാരാ? ലോക.സ്ൃദ്വാരം ലോകത്തിന്െറ ദ്വാരമായ 
തു മാഗ്ല്രം ആകാശം അതിനാല് ആകാശബിജമായ ഹകാരം അച്ഷിമല് 
അഗ്നി അഗ്നിബിജമായ രേഫം പവിത്രംജ്യോത[ഃ പരിശുദ്ധമായ ജ്യോതി 
സ്സ ഇകാരം മഹസ്വല്ംതേജസ്സ്സോടുകൂടിയതും അഭകൂതസ്ധാരാബഹ്ഹു 
ധാദോഹമാനംംഅകൂൃതധാരകമെ വളരെ വിധത്തില് പുറപ്പെടുധിക്കുന 
തും ആയ ചന്്രന് അനുസ്വാരം വരിവസ്യാരഹസ്ൃത്തില് ന മ്മിതിരന 
യോമകാരാത്ഥഃ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സാക്ഷാന്മകാരമാണെനു ഗ്ര 

ഹിക്കരുതു്, സ്വരാശ്ചതുദ്ദശാത്രാദ്യാ അജുചതുപിസംജ്ഞിതാ3 അന്൯ 
സ്വാരാവിസഗശ്ലുശ്ചതല്പരെൌക്രമശഃസ് മൂതെയ ഉച്ചാരണാത്വോത്രാകാര 

സ്ഥൈവി പ്ൃു്ജനേഷ്വപി എന്നു സല്യപ്ലത്യയമാലയില് ഉണ്ട് അതി 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്യോത്രം വന്ദന 

ാല് അകാരത്തെ ഉചേക്ഷിക്കുമ്പോഠം മകാരാദ്ധരൂപമാകുന്നും അള 
മ എന്നാ നന ഓംകാരത്തിന്െറ പിരിവു അവിടെയും ആ മശാരം മകാഭാ 
ത്ഥമായ അനുസ്വാരമായിട്ടാന്നു ഇരിക്കുന്നതു. അതുപോലെ ഈ ബി 
ജുദികളിലും കണ്ടുകൊള്ളണം. അപ്പ്യോം ഫ്രിം എന്നാകും: അംശോ 
ബ്ലാവക്രവാക്തിടിഫേഞ്ജലിനിയോഗയോ$ സപ്പസ്വരാന്തമാനവേചപ 
രദ്യയോതിഷിചസ് മൂത$ എന്നു പ്യുകാക്ഷരകോശം പിന്നെ തച്ചുരണം-- 
ആഡഘഹ്ിംകാരമാകുന്ന മൂലം ചരണോസ്ത്രി ബെ ഹൃുചാദെമൂലേ ഗോര്രേപ 
ദേപിച എന്നു മേദിനിനഃ. ഞങ്ങളെ സുധിതാന് കതത പ്ലന്മാരാക്കി അ 
ല്ലെഷില് നല്ല ബു ്ധിയുള്ളവരാക്കി ദധാതൂ.. ധരിക്കട്ടെ പോഷിപ്പിക്കട്ടെ- 
എനം വേദവാകൃയസാരം. ജയ ബിജത്തെ മഹാകാവുമായ ന്ൈഷധി 
യചരിതത്തിന്െറ ൧൪" ാസ്സേഗ്ഗത്തില് സരസ്വതീദേവി നളനോടു പാഠ 
യുനാതായ് ശ്രിഹഷകവികാണിച്ചിരിക്കുന്നും ൮൮൦ാ൦്രോകം അവാമാ 
വാമാദ്ധേസകലമുഭയാകാരഘടയാല്ദ്വിധാട്ടുതം തൂപംഭഗവദധിധേഷംടു 
വതീയല് തദന്തരമന്തരംമേസ്തൂരഹരമയംസേന്ദുമമലം നീരറകാര; ശു 
ശ്വജ്ജപ, നരപതേ! സി ബ്ുതൂസതേ. എന്നു. അന്ന്വയംം ഹേ നര 
പതേഅഭ്ധോേഅവാമാ വാമാ (ജതി) ഉഭയാകാരഘടനാല് സകലം രൂ 
പം ദ്വിധാദൂതംഭഗവദഭിധേയംഹരമയം സേന്ദംഅമലം നിരാകാരം മേ മന്ത്രയല്തദന്തഃസ്മര ശശ്വജ്ജപസതേസി ട്)തും അന്ന്വയാ 
ത്ഥം. ഹേ നുരപതേ പാതിയില് അവാമാ എന്നും വാമാ എന്നും 
രണ്ടുവിധത്തില് ചേനിരിക്ക ഹേതുവായിട്ടു സകലമായതൂപാ,ം ര 
ണ്ടുവിധമായ് ഭശവദഭിധേയമായ് സേനയുവായ് അമലമായ് നിരാകാരമാ 
യ് ഇരിക്കുന്ന എന്െറ മന്തും യാതൊന്നോ; അതിഡെ ഉള്ളില് സ്ത്രിക്കു, 
വെവ്വേറെ ജപിക്കു, (എന്നാല്) അതു നിനക്കു സിദ്ധിക്കും, ഈ ശ്ലോക 
ത്തീന്െറ പടച്ച ചും അന്ന്പയവും അത്ഥവും പലേപ്രകാരത്തിലാക 
യാല് അതിനെ വിലരണംകൊണ്ടുഴകാണികക്കുനു, ഹേ നരപതേ സള! മേ 
മ നെറ മന്ത്രം_രഫസ്യം സേന്ദുമം.-ജുന്ദോര് 2 ജൂറുമാ ജൂന്ദുമയാ 
സഹര്സദ്ുമം-ഇജന്ദുവ നെറ മായോടു കൂടിയതു”. ച നൂന്െറ കാന്തിയോ 
ടട കൂടിയതു” (ഇൂതു സരസ്വതിപക്ഷമാണു ശിവപക്ഷത്തില് _ സമം. 
ച നൂകലയോടു കൂടിയതു പാവ്ൃതി!പക്ഷത്തികല് അണിയപ്പെട്ട ന 
നദ്രനാടു കൂടിയതു -- ഇങ്ങി പറയപ്പെട്ട ആകാരഃം സ്വരപം എതി 
ന്നോ? അതു എന്നാല് ഈ ഹാമാത്രം കൊണ്ടു സാകാരം. വിചാരിക്കും 
പോം അറിവാന് കഴിയാത്ത ആകാരത്തോടുകൂടിയതു. പിന്നെയോ 
മയം ഭാമതത്തതൂപമായതു; ഹരമയംംശിവത്ത്തവരപ മായു; കൂ 

നി 



൨൭൫൨ സൂഖരത്നമാലാ 

ത്താചെ ഇവ രണ്ടും ഭൂ തിമ ദതികളെ കൊടുക്കുന്നതെന്നത്ഥം സ്മൂരമയം- 

എന്നതിനാല് ഗ്ലീം കാരത്തേയും. ഫഹരമയം എന്നതിനാല് രിം കാര 

ത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള രൂപം നിന്െറ മനസ്സില് സമാ 

ധികാലത്തു പ്രതൃക്ഷമാവട്ടേ എന്നു. സ്ത്രീകളുടെ കാമപ്രധാനത്വംകൊണ്ടു 

സ്തരപദത്താല് ഹരിം കാരത്തികകല് സ്റ്രീഭാഗം കാണിക്കുപ്പെടുന്നു. മുമ്പി 

ല് പറയപ്പെട്ട ഗുണവിശിഷ്ടമായ സ്കൂരഹരമയടെ ശമതിശിവത്രപം_ നി 

ന്െറ ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്നോ? ഹരമയംസ്തര_ഹരമയമായ രൂപ 

ത്തെ ഉള്ളില് ചിന്തി ഒ ഫ്ന്നോ സാരം.ജപം-സൃതീക്ക ഫഎഎന്നും- സേനുമ 

മലം-കര്ച്പൂരംപോലെ ഗൌരവണ്ണൂമായ ഹരമയം. ശഭാവഹമായ് ഇര] 

ക്കുന്ന മന്ത്രത്തെ രപതിയല്ലാതെ ജപിക്കു എന്നോ സാരം. രപതിംഭാഷി 
ടാത്തവന് സ്കൂരഹരംചശിവം.ശിവരൂപത്തെ അന്തഃടമഭ്ധയത്തില് (മ 

ത്രം) ശൈവം. ശാം എന്ന രണ്ടും ശബ്ലരൂപത്വംകൊന്ടു ഭഗവതിയും 

ഭഗവാനും ആകുന്നതു എന്നു. പാദ്മുതിപരമേശ്വരാഭിധേയം ഏതിന്നോ? 

അതിനെ. (അദ്ധനാരിശ്വരനെ) സ്്രീപുംസത്രപമായിട്ടു രണ്ടു ഭാഗമെന്നു 

സാരം അദ്ദോ..വലത്തേ ഭാഗത്തു --.അവാമാ വാമാനഭവതിത്ൃയവാമാ സ്രീ 

യല്ല പുരുഷനാകുന്നൂ ജടത്തുഭാഗത്തു: വാമാംസ്ത്രിയാകുന്നൂു. അവാമം 
വലത്തുഭാഗം- ആസാമസ്ധ്േന വാമം. അവാമംം അദക്ഷീണഞ്ച. . അവാ 

മാലാമേ എനാതിനാല് ആകാരം ഇങ്ങിനെ രണ്ടാധകന്നും അതു രണ്ടും 
ട്രി സം വൃുണ്ണ്റുമായ ഏകത്രപം എന്നത്ഥം. (വേറെ വിധത്തില് സാരം) 
അദ്ദോകവാമജാഗത്തികല്. അവാമാ.-അപ്രതികൂലയായ് പ്രസാദാവദാ 

തമുഖിഷായ് എന്നു താപ്പയൂം. വാമാം.അഴകള്ളവഠാം. പാവ്യതി രൂപമാക 

ന്൯. അതു ഹരമയമായ ത്ൂപം എന്നതിനാല് വലത്തുഭാഗത്തു മഹേശ 

നാകുന്നും ഇതുകൊണ്ടു ശ്കൂദ്രേകം സൂചിക്കുന്നു, ഹരം സ്മൂരഹരം എ 
ന്നാകട്ടെ സേന്ദുംംചന്ൂരനോടു കൂടയും അപ്രകാരം അമലംം-സേന്ദുത്വത്തി 

കൂരല് കളകം കുടാതെയിരിക്കനനതായ് പിന്നെ സകലംംകലാമാത്ൂരച൯്ര 

നോടു ക്ലടിയതായ് (കലാമാത്രംംനിഷ്ണളകം) അല്ലെകില് 64 കലകളോ 

ട്ടം അണിമാദ്ദൈശ്പയുങ്ങളോടും കൂടിയതായിരിക്കുന രൂപം എന്നതാ 

ല്യം: ഇതു ശൈവസംബന്ധിയായ അത്ഥം. (വേറെ വിധത്തില്) 

യാതൊരു രൂപം അദ്ധോേംപാതിയില് അശ്ചാസൌ വാമാ അവാമാ-ശ 

 ക്തിയോടു കൂടിയ വിദ്ല്രും അദ്ധോംപാതിയില്ം-മാവാ..അലയായമാ അവ 

തീത്യുവാ രക്ഷിക്കുന്നവളായ മാം.ലക്ഷ്മി ഇതു ലക്ഷ്മീനാരായണാത്മ കമായ 

അത്ധാം, അതു യാമനദേതൃത്തികല് സേന്ദരൂപതയുലാണു ധ്യാനത്തില് ദത അര ക്ക്നത 



0 

ി 

ൃന്ടിരാഷ്യോത്തരശതനാമസ്ശോത്രം ൭.6൧ 

ച ൯കലോപേതത്വം കൊണ്ടു സേന്ദ്യ മം ലക്ഷ്മീപക്ഷത്തികല് അലകങക്കരി 

ല്യതായ അദ്ധച നുയോഗംകൊണ്ടു സേദ്ദുമം എന്നു പദാത്ഥമാകുന്തൂ; 

ശിവകല്നിന്ന്* അഭിന്നത്വം ഹേതുവായിട്ട ഹരമയമായം ലക്ഷ്മി 

നാരായണാത്മകമായും ഒളെ തൂപം എതോ അത് അത്രപാടവിഷ്ണ് രൂപി 

ണിയാകുന്നു. വാമാശ ദത, വാമാഭ്ധത്തീകല് ഭവിക്കുന്നു. ശീഖത്രപത്ത! 

ജംലയം അങ്ങിയെ തന്നെ. ഇങ്ങിനെ ഹരിഹരാത്മകമായും ഇരിക്കുന്ന രൂ 

പത്തെ സ്മരിക്കു ഫഎന്നു സാരം. (ഇനി ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ടുണ്ടാവുനാ മ 

ത്രഭൂപത്തെപ്പറയുന്നു) അദ്രോ- പൃധ്യഭാഗത്തിങകകല് അവാം ഓകാരത്തോ 
ട്ടം അപ്രകാരം അമാ അനുസ്വാരത്തോടും എന്നതിനാല് പക്ഷാന്തരമാ 

യിട്ട പവര്ഗത്തിന്െറ 5_ഠമത്തേതായ മകാരത്തോടും (പ്രണവത്തോടെ 

എന്നു താല്പയും) ഉത്തരഭാഗത്തില് അവാം-രാകാരത്തോടും അപ്രകാരം 

അനുസ്വാരത്തോടും അല്ലെകില് വ്ൃഞ്ജനാമകാരത്തോടും (പ്രണവത്തോടു 

കൂടെ എന്നു താല്പയും) രണ്ടു പ്രണവങ്ങളുടെ നടുവില് എന്നു സാരം. ഹ 
രമയം--ഹര എനാ നാമകൂപമായ എന്െറ മന്ത്രം ജപിക്കു. ഹരപക്ഷ 

ത്തികല് ഹരമയം-ഹകാരരേഫക്രവപം (ഡല) എന്നു അപ്രകാരം നിരാകാ 
രം അശ്ചഅശ്ച-. ഓ. രണ്ടിന്െറയും ആകാരംകസ്വര്ൂുവം (സ്വരല്പ 
ത്തികല് ആകാരങ്ങം) നിർഗതങ്ങളായിരിക്കയാല് നിരാകാരം ഹകാര 
രേഫങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിന്നായിട്ട യാതൊരകാരദ്വയമോ? അതുകൂടാ 
തെ ഹല എന്ന വൃഞ്ജനമാത്രഹകാരരേഫമയമായ എന്നത്ഥം) സേന്ദയംം 

ഈച ഇന്ദുശ്ച സേഷ്ട. ഈകാരത്തോടും അഭ്ധഥചന്്രനോടുംകൂടീയതു അ 
പ്രകാരം സകലം കലയെന്ാതു' അനുസ്വാരം അതോടും കൂടിയതു ഡിം 

ഫ്ലന്ന രൂപമെന്നത്ഥം. അല്ലെങ്കില് സകലംഷചന്പ്രകലയോടുകൂടിയതായ് 

സോഷ്ുംംഇഈയകാരബിഷ്ടക്കളോടു കൂടിയതായ് അമലം ശാക്താദിദോഷം 

കുടാതെയുള്ളതായിരിക്കുന്നതു ഇതിന്െറ രൂപം മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ആ 

വാ മാ ച അവാമാച പ്രണവദ്വയൂസംപുടീതമായിട്ടാണു” എന്നു സാരം. 

ശിപാദ്ത്യോവഫിസഭയുക്തോബ്രഷ്മദ്വിതയമന്തരാ തുരിയസ്വരശിതാശശു 

രേഖാതാരാസമമന്ധിത$ ഏഷചിന്താമണിനാമമന്ത്രസ്സറവാത്ഥസാധക$ 
ജഗന്മാതുസ്സരസ്വത്യാരഹസ്യംപരമംമതം എന്നു ആഗമത്തികലുണ്ട്. 
ഓം ഫ്രിം ഓം എന്നായാല് സരസ്വതിയുടെ ചിന്താമണി മന്ത്രമാകുന്നു. ര 
ണ്ടേര്ംകാരങ്ങളമില്ലെകില് ചിത്താമണിയല്ല എന്നു താപ്പയയം. ഇവ്പുഭങ്ങ 
ളെക്കൊണ്ടു തന്നെ ക്ലീംകാരമായിട്ടും ഒരത്ഥം കല്ലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്ങി 
ധെയെനനാല് സ്കൂരമയഠ സേന്ദ ച നോടു കൂടിയതായ് നിരാകാരം 

നി 

നിര്ഗതമായ ആകാരചതുഷ്ടയസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന മേമന്ത്രസ്തൂര-എ 



ഉന് സൂ്വര്റമാല യ ] 
[ 

നെറ മന്തത്തെ സരിക, ഇവിടെ (ആകാരരഹിതമാകുന്നു മന്തം, പി 
ന്നെ സകലടേക.ശ്ചലശ്ച കലൌ കലങ്ങാം കകാരലകാരങ്ങഠാം അവയോ 
ടു കൂടിയത്, ഇവിടെയും നിരാകാരം സേം എന്നു സബേസ്ധിക്കുന്നു. ഉ 
ഭയാകാരഘടനം ഹേതുവായിട്ടു എന്നു തുടങ്ങിട്ട മുമ്പിചത്തേപ്പോലെ 
അത്ഥം, അപ്രകാരം തന്നെ ദം എന്ന കാമരാജമന്ത്രം സിദ്ധിക്കുന്നു. 
ഈ ദ്രോകത്തീകയ: പറഞ്ഞ ഹ്രീം ബിജംകൊണ്ടു ബഫ്ഹുക്കളായ ശൈവ 
വ്ൈസ്റ്റവാദീ മന്ന ങ്ങളണ്ടാകുന്നും 

ഇനി ഫ്രിംകാരത്തിന്െറ അക്ഷരാന്തര്ദൂതമായ തത്ത്വാ ത്ഥത്തെ 
പ്യറയുന്നു. നഭോവരാഹോനകുലോഫ്രദോവാമപദ സ്ഥിതഃ സദാശിവോ 
രുണ$ പ്രാണോഹകാരശ്ചഹയാ൯നനഃ എന്നു മാതകാ൯'ഘ സ്സ്. ഛി 

ബിജം കാന്തിബീജം ശോഭാപി സുഷമാതഥാ ആകാശംചാമുതം ദേവി 
ഹകാരസ്യാനൃതംപരം എന്നു സിദ്ധസാരസ്വതവചനം. അതിനാല് പ 
ഞ്ചടൂതങ്ങളില് വെച്ചു ഹകാരം ആകാശത്തീന്െറ ബിജുവും ആ ട്ൂതത്തി 
ന്െറ അധിഷ്ടാനദേവഖത സദാശിചനുഭ ആകുനുര. ക്രോധിനിചഭജംഗേ 
ശിജ്വാലിരുധിരപാവകൌ രോചിഷ്യാന് ദക്ഷിണാംശശ്ചര്ചിരോരേഫ 
ഈരിത$ ഹന്ന മാതൃകാധ്ഘണ്ഡു. അഗ്നീരേഫ തവഹിശ്ചഹുതർഗ്ഷ 

വൃവാഹനഃ എന്നു ശ്യാമാതന്ത്രവചനം: അതിനാല് രേഫം മഹാഭൂതമാ 
യ അഗ്നിയുടെ ബീജവും ആ ഭൂതത്തിന്െറ അധിഷ്ട.നദേവത രുമന്ദം 
ആകുന്നു. ലണ്സൂത്ര “്ഥാവണ്ണ്ണേനസഹോച്ചായുമാണോരേഫോലയോ 
സ്സംജ്തോ ഏന്നു വാത്തീകത്താലും രലയോരയിശിഷ്ടത്വം മതം വ്യാകര 
ണേസതാം ഹ്വ്ന്ന സവ്വപ്രത്യയമാലാവചയത്താലും രേഫലകാരങ്ങഥം 

ക്ട്” അത്ഥഭേദമില്ല. രേഖാ ലേഖാ എന്നു” ഉദാഹരണം. അതിനാല് 
ലകാര ബിജവാച്യയായ ഭൂമിയും അതിന്െറ അധിഷ്ഠാന രേവഖതയായ 
ബ്രഹ്മാവും രേഫത്തില് അടങ്ങുന്നു. ആനഗ്നേയുപിചസാവിര്രിപിധൈ 
വോഷ്ഷ്നേമതേമമ, തയോര്ബിജേരലൌദേധിത്ഥാടൂതേഷ്ചദ്വയോ$ എ) 

നാ ശിവജ്ഞാന ദീപികാ വചനത്താല് രേഫം ഭൂലോകാഗ്നിയുടേയും ല 
കാരം” സവിത്ൃഗ്നിയുടേയും ബിജമാകുന്നു. എന്നാല് രലങ്ങഠാക്കു ഭേദമി 
ല്. ഭലോകാഗ്നിക്കും ആരദീത്യാഗ്നി ദം തമ്മില് സംബെസ്ധമുണ്ടു്. തത്തമാ 

ൂ നര യംപരമംപരാചൈരധാരയന്തകവയര്പുരേദം ക്മമേദമയ്യ ിവ്യന്യദ 

സൃസമിപയച്ചുതേസമനേവകേതുഃ എന്നു ജൂഗേവേരവാക്യം സാരം. ഹേ ഇ 

നൂ! (തേ)--നിന്െറഠ (പരമം )-ശ്രേഷ്ഠടമായ (ഇ സ്റിയം'ബലത്തെ (പുരാ). 

പണ്ടേക്കാലത്തു (കവയ$ം-സ്പോതാക്കാഠം (പരാചൈദ'-പരാങ്ങമുഖം 

(അധാരൂയന്ത)ം.അഭിമുഖമായിത്തന്നെ ധരിച്ച എമിലം (അസ്യു-ഇന്ദര 



ഇന്ദിരാര്ഘ്യാത്തരശതനാമസ്ടോത്രം ൫.൭൫. 

൫൯൪െറ (തഅന്യല്)ംവേറായ് ഏകമായ് അഗ്രിയെന്നു പേരോടു കൂടിയതായ 

ജ്യോതിസ്സ് (ക്ഷമാം.ഭൂമിയില് വത്തിക്കുന്നു (അന്യല്)കവേറായ് സൂയുന് 

എന്നു പേരോട കൂടിയതായിരിക്കുന്നു ജ്യോതിസ്സ് (ദീവി)--ഞകാശത്തില് 

(ജഈം)-ആ രണ്ടു വിധമായ ഇന്ദ്ുജ്യോര്റസ്ററ് (സംപൃചചതേ'-- പരസ്തുരം 

ചേരുന്നൂ. രാത്രിയില് ആഭിത്യാഗ്നിയോടു കുടിചേരുന്തൂ എന്നു സാരംം 

അഗ്നിംവാവാദീത്യഃസായം പ്രവിശതിതസ്താദഗ്നിര്ഭൂരാന്ന തം ദദ്ദശേ 

എന്നു വേദവാക്യം. പകലില് അഗ്നി. സൂ്യുനോട കൂടിചേരുന്നൂ. ഉദ 
ന്ത വോവാദിത്യമഗിരനുസമാരോഹതി തസ്താ ദ്ധമഎവാഗേര്ദിവാദദ്ദ 

ശേ എന്നു വേദവാക്യം: ഇവരുടെ പരസ്സുരസംഗമഠത്തിന്നു ദൃഷ്ടാന്തം 

പഠയുന്നു. (സമനേവകേതു$)--.സമനം യുദ്ധം. യുദ്ധം ചെയുന്നു ഇരുവരു 

ടെ കൊടി കൊടിയോടു മുട്ടുന്നു അതുപോലെ എന്നു സാരം. ഇസ്ൂരൂന്െറ 

ഒരു പ്രകാശമാണ് അഗ്ഭി. അതു മൂമിയിലിരിക്കുന്നു മറെറാരു പ്രകാശം 
ആകാശത്തില് സൂഷ്യനാമാവായിരിക്കുന്നു. അവക് തമ്മില് സംബന്ധ 

മുണ്ടു” എന്നു. ഭൂവിനന്േറയും അഗ്മിയുടേയും മഭധൃത്തിലുള്ള മഹാട്തമാ 

യ ജലവും അതിന്െറ അധിഷ്ഠാനഭേഖതയായ വിഷ്ണുവും ഹകാരത്തി 

കല് തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹശ്ശുംകരേഹരൌഹംസരണരോമാഞ്ച 

വാജിഷ്യ ഗധേപ്രചേതസി, സ്തിതുഹാത്യാഗേഗതിധിണയോ ഫ്ലീന്നു നാ 

നാത്ഥരത്നമാല. ഹൃശ്ശിലേസലിലേശുന്മേധാരണേ മംഗലേപിച ഗഗ 

നേനകലശേചര ടതനാകേച്വമ്ല്്റ തേ എന്നു മേദിനി. എന്നാല് 
ബാലോറാമാംസനിലയോമേദോവാരിദധാരുണൌ ഉല്കാരിജലസംജ്ഞ 

ശ്മഖഡ് ഗിശോപിവകാരക$ഃ എന്നു മാതൃകാനിഘണ്ഡുലില് പറഞ്ഞിരി 
ക്കയാല് ജലത്തിന്െറ ബിം വകാരമാണെക്കിലും അതിനെ ഹകാരം 

കൊണ്ടു തന്നെ സാധിപ്ചിര്ക്കുന്നു. ക്യുധാബാലാചവായുസ്യവഗ് ധ്രതശ്ച 
പുരുഷോത്തമര് യമുനോയാമുനോയശ്ചയ കാരോ മാന്തിമഃ സ് മൃതഃ എന്നു 
മാ കാനിഘണ്ഡുവില് പഠറഞ്ഞ്കീരിക്കയാല് ആകാശത്തിദന്റയുട അ 

ഗ്നിയുടേയും യട്ടവില് ഉള്ളതായ വായയേവിന്െറ ബീജാക്ഷരം യകാരമാകു 

ന്നു, “ വായയബിജംതഥാലാഥിഖവാചാലം വൈശ്യബിജകം വിരബിജം 

തഥാവാപിയകാരസ്യാസ്ൃതംപരം ഫ്റീന്നു ബിജകോശത്തിലും ഉണ്ട് . 

യ സ്്യാഗേയിലയേവായെൌയമേദാതരിയാതരി ഹന്നു നാനാത്ഥരത്മമാ 

ലി. ഇയയകാരത്തേയും വായ്വധിഷ്ടാനദേഖതയായ ഈശ്വരനേയും ഹ 

ര എന്നവയുടെ ഉള്ളില് മാതൃകകോശത്തിലെ പൃരുഷോത്തമശബ്ലം 
കൊണ്ടു” അസ്ഷ്ഠമായിട്ട് അന്തഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹയവരട് ഹട്ട് 
പ മാഹേ:പ്പരസൂത്രത്തിീകല് ഈ ബീജങ്ങാം നാലും അടക്കിയി 



൨൭൪ സൂവരത്നമാല 

രിക്കുന്നുതുമല്ലാതെ ലന് എന്നു സൂത്രത്താല് രലങ്ങറാംക്ക” അഭേദ 

ത്വവും കല്ലി ച്ചീരിക്കന്നു. ഇതോനുബദന്ധാ$ കായ്യാത്ഥാസ്ടേഷാം ല്വോ 

പര്പയനര്ഭവല് എന്നതിനാല് ടകാരത്തെ എടുത്താല് ഹര എന്നിരി 

മിരുംം ഹര എന്നതിന്െറ ഉളള്ീല് മററ. ബീജങ്ങളും നാളികേരാബുടലി 
ജംപോലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹകാരരേഫങ്ങളുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന 
അകാരം ഉപ്പാരണാത്ഥമാകയാല് അതിനെത്തള്ളമ്പോം ഹ് ര് ഫ്ഥീ 

ന്നിരിക്കും. ഗോവിന്ദശ്ചത്രിമുത്തി ശദശാന്തിഃസ്യാദ്വാമലോചനാ. സീം 
ഹാസ്്ന്ത്ഥാ മായാഈകാരോപിസുരേശ്ചരഃ എന്നു മാതൃകാ നിഘണ്ഡു 
യാമളത്തില് ഈംകാരം കാമകലയായ യോനിബിജമാണെന്നു പറയു 

നു തുയുസ്വരം ബിന്ദ്യുതം നാദേനചരിഭൂഷിതം കാമകലാമഹാമന്ത്രം 
മഹാകാളേനകീത്ടിതം. എന്നുണ്ട്. ഈകാരോബിന്ദു സംയുദ്തോബീജു 
മംശോര്മതോമമ സോമസൂഷ്യാഗിബിജാനാമേകൈകസ്യാഥ വാദ്വയോഃ 
തൂരയാണാംവാന്യബീജേനയോഗേംശുസുഭനന്തരം, എന്നു” ശിവമജ്താനദി 
പികാവചനം. ഈം എന്നതു ശിവന്െറ അംശുക്കളുടെ ബീജമാണ് . 

ചനൂന് സുഷുന് അഗ്ശി ഇവരുടെ ബിജങ്ങാം അവയില് ഒന്നിനോടോ 
രണ്ടിനോടൊ മൂന്നിനോടൊ ചേരുമ്പോറം അവയ്ക്കു അംശുക്കര്ം എന്നു 
പേരാകുന്നു. യോഗചുഡാമണ്പയനിഷത്തില് പ്രാണഞ്ചേദിഡയാപി 
ബേന്നിയമിതം ദ്ൂയോന്യയാരേചയേല് പീത്വാപിംഗളയാസമിരണമ 
ധോബദ്ധ്വാതൃജേദ്വാമയാ സുഷ്ാചന്ദുമസോരനേനവിധിനാബിന്ദു ദ്വ 
യംധ്യായതഃ ശുഭ്ധാനാഡിഗണാഭവന്തിയമിനോമാസദ്ധയാദൂഭ്ധവത$ എ 
ന്നതിനാൽ രണ്ടു ബിന്ത്രപങ്ങളോടുകൂടിയ വിസര്ഗം സോമസൂയുന്മാ 
രാകുന്നു. ഈ ബിന്ദുദവയത്തോടുട ഈകാരം ചേരുമ്പോറം അതു ശിവ 
ന്െറ അംശുബിജമാകുന്നു എന്നു സാരം. ബൃഭഥിബീജംതഥാമേധാഭ।ബി 
ജഞ്ചമതി സ്ഥാ ഐന്ദുംതഥൈവവിഞ്ഞേയമികാരസ്യാ തംപരം എ 

ന്നു ത്രിപൃരാതിലകത്തില് പഠഞ്ഞിരിജയൊല് ഈകാരം ബുദ്ധിയുടെ 
ബിജമാകുന്നു. ബുദ്ധിയെന്നതു മൂലപ്രകൃതിയാണു”. ബുഭധിംപൃവമജീജുന 

ല് എന്നു ശാര്ങ്ങ് ഗധരസംഹിതാവചനം. അതീനാല് സോമസൂഷ്യാ 

ഗ്രികളും ഈകാരത്തികല് പ്രകൃത്യംശമായ് സൂക്ഷ്മുമായ' അന്തര്ഭവിക്കു 
നഃ. ഈ ല്രീം ബീജുത്തെക്കുറിച്ചു ഉപനിഷത്തുകളിലും പഠറയാതിരുന്നി 
ടില്ല. അഥവ്ചേദത്തിന്െറ ഭേപ്യപനിഷത്തില് വിയദീകാരസംയു കമം 
വിതിഹോത്രസമമന്ധപ്വിതം അരഭ്ഭോന്ദുലസിതംദേവ്യാബിജംസവാത്ഥഡാധ 

കം ഏവമേകാക്ഷരംമന്ത്രം യതയശ് ശുഭധചേതസധ്യായന്തി പരമാനന്ദ 

മയാജ്ഞാനംബുരാശയ$ എന്നതിനാല് ദേവിബ്ദിജമായ ഗ്രിംകാരം ധ 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാസ്ഷോര്രം . ൨൭൮ 

മ്മാത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങളെക്കൊടുക്കുന്ന എന്നും അതിനെ ഞാനനിധി 

കളായ സസ്ധ്യാസിമാര് ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നും അറികം അഥവ 

വേദത്തിന്െറ ഭ്രിപുരാതാപിന്യുപയിഷത്തില് ഹരമായാത്മകേവഡ്രിം 

കാരേണഘുല്ലേഖാഖ്യാഭഗവതി ത്രികൂടാവസാധേ നിലയേ വിലയേ 
ധാമ! മഹസാഘോരേണ വ്യാപ്പോതിസ്വേയംഭഗവതി തരിചുരേതില്യാ 
പവ്യതേഎന്നാമുമണ്ടു'. ഇങ്ങിനെ പഞ്ചെദൂതാത്മകമായ' പിണ്ഡാണ്ഡ 

ബ്ഹ്മാണ്ഡാകാരമാ യ്” ശിീവശ ദഭതീമയമായ് സോമസൂയുണ്ധ്യാ ത്മക 

മായിരിഒന്ന ബിജമാകുന്നു.ഫ്വിം എന്നു അറിഞ്ഞകൊറംകം ഇതി 
നെ ദേലിബീിജമായി നിശ്ചയിക്കുയബോം പാശാംകശാഭയചരോ 

ജ്വലഹസൂപദ് മാംപിതാംബരാം കനകടൂഷണദ്ദഷിതാംഗിം ആഷോ 
ഡശാക്ഷരകലാവ്ൃവതപഭ് മവാസാമേകാക്ഷരിം ത്രിഭ$വനാധിപതിം നമാമി 

എന്നു ധ്യാനമാകുന്നും, ധ്യാനമെന്നതു യോഗാംഗമാകുന്നും യോഗ 
ശാസ്ത്രത്തില് ധ്യാനന്ത്രയോഗാംഗ മതോയിരുദതയേഥോക്ത ത്രപോഹൃ 
ദയാരവിന്ദേ യഥോക്തത്രപസൃശീവസൃശമക്ഷേയ്യഥോ ഭതരൂപേണവിഭാ 
വയംയല് ഫഎനുണ്ട് . ഇപ്രകാരം ധ്യാനിച്ചു ജപിക്കുനതിന്െറ ഫലം 
ഫ്ലീതൊന്നിനെ ആഗ്രഹിശദനുവോ അതിനെ ആ ബിജം കൊടുക്കും 
ഫ്ീന്നു തന്നെ. യംയംകാമയതേകാമംതംതമാപ്പോതിനി ച്ചയം എന്നു ഭവ 
നാകപ്പവചം ഈ ബിജത്തിന്െറ മുമ്പിലും പിന്നിലും ശ്രിംകാര 
ത്തെച്ചേത്തു ജപിച്ചാല് കീത്തി ഐശ്ചയും പുത്രസമ്പത്തു് ഇവയുണ്ടാ 
കും. വാന്തംയാന്തസമായു ദത ംധേദസ്വരസബിനദ്ദുകം ബിജരത്നമുദാത്ത 
ഞ്ചപ്രകൃതിഃ പ്രോച്യതേബ്ുധൈഃ പ്രകൃതിം സംപുടികൃതൃമായാബിഴും 

ജപ്പേത്തുയഃയശര്ശ്രിപൃതൂസമ്പത്തിം മഥോഞ്ഞേഞ്ചകരോത്യലം എന്നും 

ഓംകാരത്തെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും ചേത്തു ജപിച്ചാല് ദേവിയോട്ട” സാ 
യുജ്യമുണ്ടാശം പ്രണവം സാംപുടിക്ൃത്യുമായാ ബിജംജപേതുതുയ3 തല്ഭാ 
വഭാവിതോ ഭൂത്വാതത്സായുജ്യമവാപ” നുയാല് എന്നുഭ്ദേവനേശ്ചരികല്ല 
ത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രണവസംപുടമാക്കി ജപിക്കചെ 
ടുന്ന ഫ്രിീംബിജം സരസ്വതിയുടെ ചിന്താമണി മന്ത്രമാണെ നഃ സൈ 
ധിയ ചരീതമഹാകാവ്യം ഥര'പാം സ്ശത്തിന്െറ ൮൮.൦ ദ്ലോകം കൊ 

ണ്ട് മുമ്പില് പറഞ്ഞുവല്ലൊ അതു കേവലം മോക്ഷപ്രദമാണെനം ഭവ 
നാകല്പത്തില് പറഞ്്ചവെദിലും ഐഹികഫലദമല്ലെന്നു വിചാരിക്കു 
രുതൂ മന്ത്രഫലത്തെ.റിച്ചു നൈഷധിയ ചരിതത്തില് സരസ്വരതീവാ 
ഒ്ുമായിട്ടു ശ്രീഹഷന് ഇപ്രകാരം പറയുന്ന സവാംഗിണരസാമുത സ്പ 
മിതയാവാചാസവാചസ്തുതി€ സസ്വഗ്ലീയൂഗിദൂശാമപിചശികാരായമാ 
രായതേ യസ്ൈയർസ് പൃഹയത്യനേന സതദേഖാപ്ലോതി കിംഭൂയസാ 
9നായം ഹൃദയേസ്ഥിതഃ സുക്ൃതിനാമമ്മന്തു ചിന്താമണിഃം ലൂന് പ്പൂ 

ത്ത 4] 
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ഷ്ക്യൈരഭയര്ച്യഗന്ധാദിഭിര പിസുഭഗൈശ്ചാരുഹംസേനമാംചേന്നിഷ്ഠ ളം 
ത്തിംമന്ത്ര മൂത്തിംജപതിീമയിമതിംന )സ്ൃമയ്വഭ ക്ത തല്പ്രാപ്പേവത്സ 
രാന്തേ ശിരസികരമസൌയസു) കസ്യാപിധത്തെസോപിശ്ശോകാനകാ 
ണ്ഡേരചയതിരുചിരാന് കൌതുകം ദൃശൃമസ്യാ. ൯൦ ഗുണാനാമാസ്ഥാ 
നിം ഡൃപതിലകനാരിതിചിദ്താം രസുസ്സ്റിതാമന്ത സൂവചതവവൃത്തേ 
ചകയിതു$ ഭവിദരവൈദര്ഭിമധികമധികണ്ണം രചയിതും പരിരംഭക്രി 
ഡാചരണ ശരണാ മന്പ്പഹമഹം. ൯൧ ഫ്രിം. വിജത്തെ ഏതെങിലും 
ഒരു മന്തത്തിന്െറ ആദിയില് ചേത്തി ജപച്ചാല് നിവാണമെന്ന ഫല 
മുണ്ടാകും. ശ കയിബിജാതികോമന്ത്രോ യിവാണമചിരാദ്ധിശേല് എന്നു” 
ഗൌതമിയതന്ത്രവചനം. ശ്രിഹഷന് ചാരുഹംസേനമാം നിയ്യാന്തിം എ 
നനു പറകയാല് അരയന്നമായ വാഹനത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന സരസ്വ 
തിയായ എന്നു അത്ഥം വരുന. ഇത് സ്ഥ ലമാണു”. സൂക്ട്യംഹംസമന്ത്ര 
ത്തോടു കൂടിപോകന എന്നെ ഡ്രീം രൂപിണിയെ എന്നാകുന്നു. 

ഡ്രിംകാരം അജപാ എന്നു പേരായ ഹസേമന്ത്രത്തിന്െറ രൂപ 
ഭേദമാണു . ഹംസമന്ത്ത്തിന്െറ രുപം 9൦8 ഇങ്ങിനെ അഞ്ചു ബിന്ദു 
ം കൂടിയാകുന്നു ഉണ്ടാചുന്നത് . ഇവിടെ ഹകാരസകാരങ്ങര്ാ ബിഷ്ുക്ക 
കാണു ബി൯ദ്വയോദിത സുധാരസചൂള്ട്റസാദ്മ്മുസംബന്ധിബിദു സു 
സമേധിതമാദി ബിജം എന്നു പ്രപഞ്ച സാരത്തില് പറയുനം. 9 ഇപ്ര 
കാരമുള്ള രണ്ടു ബിനുക്കളെ ഒന്നാക്കിച്ചേകുമ്പോം അതിനു വിസഗ്ം-- 
വിസര്ജനിയം എന്നു വ്യാകരണത്തില് പേരാകുന്നു കണ്ണ്യാവഹാ വിചു 
യശാസ്മാലവ്യ ഓഷ്ടരജാവയപൂു എന്ന പാണിനിയശിക്ഷാവചഠനത്താല് 
സ്ഥാനസാത്മുംകൊണ്ടു വിസഗ്ഗുത്തെ ഹകാരമാക്കി ഉപ്പരിക്കാം. അകു 

ഹേവിസര്ജയിയാനാം കണ്ണ... എന്നുമുണ്ടല്ലോ അപ്രകാരം തന്നെ ആ 
ദൃത്തെ മുനം ബിന്ദുക്കളെ തള്ളിയാല് പിന്നെയുള്ള വിസര്ഗത്തിന്നു സ 
കാരോച്ചാരണമാകുന്നും വിസര്ജയിയസ്യസഃ ഫ്ലീന്നു സൂത്രം രണ്ടു വി 

സര്ഗങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യേയുള്ള ബിദ്ദ അനുസ്വാരമാകുന്നും അപ്പോം ഹം 
സ എന്ന രപം ആ മന്ത്ത്തിന്നു ഭവിക്കനു ഇതില് മദ്ധൂബിദുവെത്ത 

ഒളിയാല് ഹസ എന്നിരിക്കും രണ്ടാം വിസര്ഗമായ സകാരം രോസ്പി 
എന്ന സൂത്രം കൊണ്ടു ഇഴകാരത്തിന്െറ പിന്നിലാകയാല് രേഫ പ്രകട 
തിയാകുന്നു. അപ്പോം ഹ് ര് ഇം ഡി എന്നാകനുഃ. ഇങ്ങനേയുള്ള ഹം 
സമന്ത്രത്തെ സകല പ്രാണികളുടേയും ജിവന് ജപിക്കുന്നു. ഇതിന്െറ 

ഉത്ഭലം എങ്ങിനെയെന്നാല് പ്രംണാപാനാന്മാര് നാഭിമഭൃത്തില് വച്ചു 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതയാാമസ്യോതരം ൨൭൭ 

തമ്മില് ഘടിക്കുന്നു. പിനൊ പ്രാണന് മേല്ലോട്ടും അപാനന് കിഴ്ലോട്ടും 
പ്രവേശിക്കുന്നു. രണ്ടു വായുമ്മളേടേയും പരസ്സുരമുള്ള ആകഷനണെത്താല് 

പ്രാണകഠാക്കു ശ്വാസമുണ്ടോ മുന്നു. ഈ ആക്ചഷണത്താല് പ്രാണവായു 

വില് നന്നും കണ്ഠത്തില് ഹ: എന്ന ശമബ്ദമുണ്ടാകുന്നു. അപായന്െറ 
ആകരഷണെം കൊണ്ടു സകാരവും ഉണ്ടാകുനുു. എന്നാല് ശ്വാസം മേ 
പ്പോട്ട പോകുമ്പോറാ ഹംകാര;ം കിഴ്ലോട്ട പോകുമ്പോഠം സകാരവും 
ഉണ്ടാകുനു എന്നു സാരം. ഇങ്ങിഒയെ ജിവന് എപ്പോഴും ഹംസ ഹംസ 
എന്നു ജപിക്കുന്നു. ഇതു അജപ എന്നു പേരായ ഗായത്രിയാണു് . ഇഞ്ചി 
നെ അറിഞ്ഞാല് മോക്ഷമുണ്ടാകും. യോഗസം ഗ ഹത്തില് പ്രാണാപാ 
നൌ നാഭിമഭ്്യ സംഗ്ല്ിീഷ്ടൌതൌ പരസ്സരരം എന്നു തുടങ്ങിട്ടു ഹംസഫം 
സേത്യൃതേജിവഃശ്വാസോജപതിസവദാ- അജപാനാമഗായത്രി സാവി 
ജ്ഞാതാ വിമുക്തയേ എന്നുവരേയുള്ള ദ്രോകങ്ങാം കൊണ്ടും, യോഗ 
ഡാമണയില്. ആക്ഷിപ്പോടജദണ്ഡേനയഥാചലരികുക$ എന്നു തുട 
.ങ്ങിട്ട ഹംസഹം സേതൃമും മന്ത്രം ജിവോജപതി സ്വാ. എന്നുവരേയു 
ള്ള ശ്ലോകങ്ങഠംക്കൊണ്ടും പറയുന. ഇനിയും ഇ.നിയേക്കുറിച്ചു പറഴുന്ന 
പ്രമാണ വചനങ്ങഠം വളരേഴുണ്ടു ഗ്രന്ഥവി സ്ൂരഭയംകൊണ്ട അവയെ 
ചേകുന്നില്ല- അധന്തരം ഐം കാരത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. 

ഞോനാടൂതോഭൌതികശ്ചാധാരോദാമോദരസൂഥാ. വാഗിശോ പ 
മ്മഭയദഐകാരസ്ത്രീപുരസ്ൃഥാ എന്നു മാതകാനിഘണ്ഡു അതിനാല് 
ഐകാരം ത്രിപുരബീ ജമാത്. ര്രിപുരസവസ്വത്തില് വാഗ ഭവം മുഭ്ധ 
ബിഭജഞ്ച ചാരണം ചണ്ഡികേശ്വരട ചനനോഫിചമ്മ വസം വാസ 
നാപി തഥൈവച. ചാവാംഗൃപിച ചമ്മാണം മാത്രാദ്ധാദഭകിമഥ. 
രാഹും ഖ്യ്യാതം മയാദേവിചൈകാരസ്യയാസ്ൃതം പരം എന്നുമുണ്ടും അ 
പ്പോഠം ഐംകാരം വാഗ ഭവബിജമാകുന്നു_ത്രിപരം ഫ്ലീന്നതു മുമ്പില് 
പറയപ്പെട്ട ഹംസമന്തുത്തിന്െറ ആദ്യത്തെ മുന്നു ബിദുക്കളാണു്, ഇതി 
ല് ഹം എന്നതിന്െറ ആദ്യത്തെ ബിന്ദു, ബ്രഹ്മാവും രണ്ടാമത്തേതു വി 
വും, മുന്നാമത്തേതു' രുദൂന്മും ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു 'ബിവുവില് പ 
ത്തേതു' ഇരശ്വരനും രണ്ടാമത്തേതു സദാശിവനും ആകഷന. അപ്പോം 
ഹരിഹരന്മാരുടെ ത്ൂപം ബിദുത്വം കൊണ്ട് ഫ്ലീകുമാങ്കനാ.: അരിയാല് 0 0 
അവക്കു തമ്മില് ഭേദമില്ല. എന്നാല് ഫംസമന്ത്രം ശിവവിഷ്ണുവാത്മകമാ 
കുന്നു എന്നു സാരം. ഇതികലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മബിന്ദു വാമാ എന്ന ശക്തി 
യുണ്ട് വിശ്പത്തെ വമി (ഛര്ദി) ക്കയാല് വാമാ ഡ്മൂന്നു പ്പേര്, വിഷ്ണൂബ്ബി 



൨൭൮ & സൂവരത്നമാല 

നു ജയേഷ്യാ എന്നു ള്ദതിയാകുന്ു. അവഠം ലോകങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന. 
രുദൃബിദു., രെൌയി എന്ന ശദ്തിയാകുന്നു. അവാം വിശ്വത്തെ മുഖം കൊ 
ണ്ടു ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ബിദ്ും, ശുയ്മയരുപമാണെങ്കിലും ക്രമേണ രഃ 
സ്തൃത്വതമോ രൂപങ്ങളാകുന്നു. പിന്നെയോ? എന്നാല് ബിദ്ദത്രയം ക്രമേ 
ണ ഇ ഛാശ തി, ഞ്താവശക്ി. ക്രിയാശക്ഷി, എന്നശക്തിത്രയചും ഭൂ൪ 
ല്പോകട ദൂവരല്ലോകം സുവരല്ലോകം: എന്ന ലോകത്രയവും ആകനു. ഇ 

ങ്ങിനെ ലോകത്രയത്തെയാണ് ത്രിപൃരമെന്നു പറയുന്നതു". ബിറു രൂഖത്തി 
ജല് സവും പ്രത'ഷ്ഠിതമാണു . വിദ്രാവസാതത്തിലും ജാഗരാദൃത്തിലും 
സ്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാഇ; ലക്ഷണയാകുനും. അത്തുരിയാവസ്ഥ ഗുണാതി 
തയുംഭാവാഭാവ ശുയ്യയും ന'ശ്ചലയും ഉന്മനി എനം പേരോടു കൂടിയതും 
ഞോനരൂപയും ആകുന്നു ഈ അവസ്ധ. ബിദ്ദത്രയത്തോടും നാദത്തോടും 
കൂടാപ്രസ്തൃതയായി കന്ദ (മൂല) രൂപിണിയാകനു. ബിദയത്രയത്തിനെറ 
ചേച്യകൊണ്ടു ത്രിപുരാ എന്ന നാമത്തെ ധരിച്ചതാകുന്നു ഇതു്. സവണ്ണു 
യാണെക്ിലും വദ്റ്റ്തിതയായ ഞൊനാചില്കലയാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ നി. 

ത്യാതന്ത്രത്തില് ഹകാരേ ബിന്ദുരൂപേണ ബ്രഹ്മാണം വിഭ്ധിപാവ്തി എ 
ന്ന തൂടങ്ങി വള്ല്റ്റാതിതാസവള്ട്റ്റാപികേവലം ജഞാനചില് കലാ എന്നു 
വരേയുള്ള ദ്രോകങ്ങഠംകൊണ്ടു പറയുന്നു. വാഗ് ഭവമായും ഭ്രിപുരമായും 
ഇരിക്കുന്ന ഐംകാരത്തെ മൂലാധാരത്തില് സ്വണ്ണ്ുനിറമായും അധിടെ 

ബാലാക്നേപ്പോലെ അരുണയായിരിക്കുന്ന അഗ്ധികുണ്ഡലിനിയേയും 
ഹൃദയത്തില് സൂയൂകോടിസമപ്രഭമായ ക്രിം കാരത്തേയും അവിടെ വി 
ത്യാനന്ദസ്വരപിണിയായ സയ്യു കു ണ്ഡലിനിഷേയും ഭൂമദ്ധയത്തില് ചന്ദു 

കോടിസമപ്രഭമായ സൌ കാരത്തേയും അവിടെ അമൂതത്തെ ഒഴുക്കുന്ന 
ശരിരത്തോടു കൂടിയ ചന്്രകണ്ഡലിനിയേയും ബിദയവില് ഈ ബിജത്ര 
ത്തോടുകൂടി ബിദ്ദതൂയാത്മികയായിരിക്കുന്നതുയ്യയേയും ധ്യാനിക്കണം 
ഫ്റീന്നുണ്ടു, അപ്പോം ഹംസമന്തരത്തിമന്റ ബിദ്ുത്രയാത്മികയാകുന്നു 

വാശേവി അതിനാ ല്ര്ൂിപുരഎന്നപേര്സിദ്ധിച്ച. 

ഫ്ീനാം വരുന്ന. സമയാതന്ത്രത്തില് വാഗ് ഭവം മൂലദേ 

ശേവാഗ് ഭവം സ്വള്്റനിഭംസ്തറരേരു വഹ്നികുണ്ഡലിനിം നിത്യാം ബാല 

ക്സെദൃശാരുണാം ഹൃദയെകാമബിജഞ്ച സൂയ്യുകോടി സമപ്രഭം. സൂയു 

കുണ്ഡലിനീംതത്ര നിത്യാനന്ദ സ്വ രൂപിണിം ഭ്രമദേധ്ൃശക്തിബിജന്തു 

ചന്ദകോടി സമപ്രഭം ചന്ദ്രു ണ്ഡലിനിം തത്രസ്രവദമൂതലിഗുഹാം ബി 

ജത്ര യമയിം ബിന്ദെൌതുയ്യാം ബിന്ദുതൂയാത്മികാം എന്നുണ്ട്, ഇങ്ങിനെ 

മൂന്നു ബിന്ദുക്കാണ് ഐം ക്ലിംസൌ3 എന്ന മുന്നു ബിജങ്ങം എന്നു; 



ഇസിരാഷ്ടേത്തേശതമാമസ്ോതം " 8.൭൯ 

അവ വാശേച്ചിയായ കണ്ഡലിനിയുടെ ബിജങ്ങളാണെന്നും അതു ഹേതു 
ലായിട്ട ത്രിപുര എന്നു പേംണ്ടായി എന്നും സിഭ്ധിക്കുന്നു. ഇവിടെ 
അഗ്നികണ്ഡലിനി സൂഷ്യകു ണ്ധലിനി ച നൂകുണ്ഡലിനി എന്നു പറഞ്ഞ 
തുകൊണ്ടു കുണ്ഡലിനിശ ദതി മൂന്നാണെന്നു ഗ്രഹിക്കരുത്ര്. സ്ഥാനഭേ 
ദംകൊണ്ടുണ്ടായ , പേരാകുന്നു. ചൂലാധാരേസ്പീയല്പദ്മം ചതുരദലസ 

മന്ന്വിതം തന്മഭ്ധ്യേവാഗ് ഭവംബിജം വിഷ് ഫുരന്തം തടില്പ്രഭം ഹ്ൃ3 
യേകാമബിജന്തു ബന്ധൃകകുസുമപ്രഭം ആ ഞോരവിന്ദേശ ത്യാഖ്യം ച 
ന്രകോടിസമപ്രഭം ബി ജത്രയമിദം പ്രോദ്തം ഭക്തിമു തി ഫലപ്രദം എ 
നു ശിവസംഹിതാവചനം. മുന്പില് പറയപ്പെട്ട ആദ്മൃബിന്മൃവായ ഐം 
കാരത്തില് നിന്നാകുന്നു അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉതഃവം, അതിനാല് ആ 
ഐഐംകാരത്തെ വാഗ് ഭവം എന്നു പറയുന്നു. ഒഞ്ഞാനാഴ്സ്റ്റുവത്തില് നിസ്സറ 
രന്തിമഹാമന്ത്രാവിഷ് ഫു ലിംഗായഥാപ്രിയേ വഹോസ്സകാശാല്ബഫവോ 
വിദ്യാസ്മ് ബഹവസൃഥാ വാഗ്ഭലാത്തുസമുത് പന്നാ സൂസ്താദ്വാഗ് ഭവമു 
ച്ചുതേ മാതൃകാള്ച്റ്റാസ്തഥാഭദ്ദേ വാഗ് ഭവാന്നിസ് ഡൃതാഭക്രമാല് എന്നു 
ണ്ട്, ഐംകാരത്തില് നീിന്നാന്നു മന്ത്രങ്ങളുടേയും വിദ്യകളുടേയും ഉത്ഭ 
വം ഫ്ഠീന്നു സാരം. ക ന്ധലീനിശ തിയും ത്രിപൃരാദേവിയും ഒനനുതന്ന 
യോ എന്നു ശകിക്കരുത്ു്. ചതുദലഭത്തോടുകൂടിയ കുലാധാരപദ് മത്തി 
നെറ കഷ്സ്റ്റീകയില് ത്രികോണ രൂപയായിരിക്കുനാ യോനിയില് കുണ്ഡ 
ലിനിശ ദതി വസിക്കുന്നു അവഠാതന്നെയാനണു വാഗ്ദേധി. തസ്തീന്നാ 
ധാരപാഥോജേ -കട്ല്ലീകായാഭ സുശോഭനാ ഭ്രികോണം വത്തതേഷോ 
നിഃ സവ്ൃതന്തേഷ്ഗോപിതാ തത്രവിദ്ലുല്ലതാകാരാ കണ്ഡലിപരദേചതാ 
സാദ്ധത്രുകാരാകടിലാസുഷുക്ഛാമാഗ്സംസ്ഥിതാ ജഗല്സംസൃഷ്ടിക്ടപാസാ 
നിമ്മാണേസതതോദ്യതാ വാചാമവാചാവാശേവി സദാദേലൈന്ഠമസ് 
കൃതാ എന്നു ശിവസംഹിതാവചനം. ആ സംഷിതയില് തന്നെ ഇതി 
നെ വിശദമായീട്ട മറെറാരുദിക്കീില് പഠയുന്നു, ഗുദാദ്ദ്യംഗുലതശ്ചോ 
ഭ്ധവംമേഡ് റാല്ദ്ധൃയങ് ഗുലതസ്ൂവധ എവംചാ സ്പീസമംകന്ദം സമതാച 
തരഗേലം പശ്ചിമാഭിമുഖിയോന്ിഗ്ലൂഭമേഡമ് റാന്തരാളഗാ തത്രകന്ദംസ 
മാഖ്യാതംതത്രാസ്മികു ണ്ധലിസദാ സംവേഷ്ട)സകലാനാഡിസ്റ്റാദ്ധാത്രികു 
ടിചാകൃതിഃ മുഖേനിവേശ്യസംപു ലും സുഷ്ട്ഛാവിവരേസ്ഥിതാ സുപ്യാനാ 
ഗോപമാഹോഷാസ്റ്റു,രന്തി സുഭയസ്വയാ അഹിഖല്സനസ്ധിസംസ്ഥാവാ 
വാശേവിബിജസംജ്ഞകാ ഞ്ഞേയാശ മതിരിയംവിഴ്ണ്നോന്റിര്ഭരാസ്വള്റ്റഭാ 
സ്വരാ സത്വംരജസ്മശ്ചവേതി ഗുണത്രയപ്രസൂതികാ തരൂബ ഡൃകപു നു് ലു ്യാഭം കാമബിജുംപ്രകിത്തിതം കുഹ മസമംയോഗേ പ്രയു തൊക്ഷരരചി 



ദ്യ സൂയരത്്മാല 

ണം സുഷ്യച്ഛാപിചസച്യൂ്ി ്യാബീജംതത്ര പദംസ്ഥിതം ശച്ചനിദംതേ 
$സ്വയമേതല്സ് ഫൃരല്സ്ഥിതം സുയുകോടിപ്രതീകാശം ചന്ദ്രകോടി 
സുശിതലം ഏതത് തൂയംമിളിത്വൈവദേവീര്രിചുര സുന്ദരീ ബീജസം ഓം 
പരന്തേജ സൂദേവപരികിത്തിതം എന്നു' ഈ വാക്യത്താല് മേലില് പറ 
യാനു2ഒ ക്ലിം കാരവും ച്ലലാധാരത്തിന്െറ യോനിയിലാണെന്നു സിഭ്ധിക്കു 
ന്നു. അതിരിക്കട്ടെ ഇക്കു ണ്ധലിനിയായ ത്രിപൂരതനൊയാണു പ്രതൃഗാ 
ത്മാവു എന്നു' ജഗ്വേദത്തിനെ ബഹ് വൃചോപനിഷത്തില് ദേവിഫ്യേ 
കാഗ്രആസില് സൈവജഗദമ്ധമസ്പജല് കാമകലേതിയി ക്തായതേ 
സൈഷാപരാശ തിഃ സൈഷാശാംഭവിവിദ്യാ സൈവപൃരത്രയം ശരീര 
തൂയം വ്യാപ്യുബഹിരന്തരവഭാസയന്തി ദേശകാലവസൂവന്തരാസംഗാന്മ 
ഹാത്രിപുരസുന്ദരീവൈപ്രതൃക്ചിതിഭ സൈലാത്മാതഃ മാന്യയർസത്യമനാ 
ത്മാ എന്ന വാകൃംകൊണ്ടു പറയുന്നും ഇതു” ചന്രികാച ന്മാരെ 
പ്പോലെയുള്ള സംബന്ധകല്പനയാണു” ഏസറിഞ്ഞകൊടാംക. ഇതിനെ 
അനുസരിച്ചുതന്നെ അന്നു പൂട്ന്റോപനിഷത്തില് മഹാചിദേകൈവേഹാ 
സ! മഹാസത്തേതിയോച്യുതേ വിക്ടളുംകാസമാശുദ്ധാനിരഹംകാരഭൂപി 
ണി സക്ൃദ്പിഭാതാവിമലാനിത്യോദയതീസമാ സാ ബൃഹ്മപരമാത്മേതി 

മഭി$ പരിഗിയതേ എന്നു പറയുന്നു. മൂലാധാരത്തികലെ തര് കോണ 
മാകുന്നു ജിലന്െറ സ്ഥാനം യോഗശിഖോപനിഷത്തില് ഗരരമേഡ്റാ 
ന്തരാളസ്ഥചചലാധാരത്രികോണകം ശിചസ്യയജിവഭ്ൂപസ്യസ്ഥാന തി 3] 
പ്രചക്ഷതേ എന്നുണ്ടു. എന്നാല് അത്രികോണകൂപയായ യോനി, പ 
ശ്ചിമാഭിമുഖിയാണു് അതിന്െറ മദ്ധൃത്തിലാണു സ്വയംഭൂലിംഗം അതും 
പ ഞിമാഭിമുഖമാണു് ആ ലിംഗത്തിരെറ മഭ്ധൃത്തിത കൂടിയാണു കുണ്ഡ 
ലിശീഷയാതായാതം ചെയ്യുന്നതു . ശിവ ഞ്താനദീപീകയില് അഘോരാ 
വയ മുലചക്രേ അതീര മ്തചതുദുലേ കദ്ട്റ്റീകായാം സ്ഥിതായോനിഃ കാ 
മാഖ്യാപരമേശ്വരി തദ്യോദിടപരമേശാനി ഇക്ഛായ്ഞായക്രിയാത്മികാ 
അപദരാഖ്യംഫികന്ദച്പമാധാരേ തരരികോണകേ സ്വയംഭലിംഗംതനമദ 0) 
സര സം പശ്ചിമാനനം തേനമാഗ്ലേക സ്വ ലിയീ യാതായാതംഷരോതി 
ഫി എനുണ്ടു . അതിനാല് മൂലാധാരകണ്ണ്ണികയിലെ യോനി ഇച്ശാ 
ശതി ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എന്നു മൂനു ശക്തികളുടേയും മൂലമാ 
കുന്നു അത് ബിന്ദത്രയംതന്നെയാണു്. ച നു്താനത്തില് ബൈന്ദ്വേ 

ഭഗദൂല്പത്തി ഡിതിസംഹാരകാരിണി സദാശിവേയസം പക്കാ സ 

വൃതത്ത്വാതിഗാസതി എന്നുള്ളതിനാല് മൂലാധാരത്തികലെച്ചതുര ശപും 
അതിലീരിക്കുന്ന ബിദ്ച്വാത്മകുമായ് ത്രികോണമായ യോനിയുംതനൊയാ 



ഇുന്ദിരാഷ്ടോന്തരന്തഥാമസ്പോതരഃ ൨.൮4 

അ ദ്വാഭശാന്തമായ സഹസ്ര്രാര കമലത്തിലും കാണപ്പെടുന്നതു എന്നു 

രഹസ്യമാകുന്നു. മരേ ആകൃതിയില് മൂലാധാരം സഹസ്സ്രാരം എന്നു 

സ്ഥാനങ്ങളില് ബിദ്ദനാദങ്ങറാ വത്തിക്കു ന്നു. സഹസ്റസ്രാരം മഹാപത്മം 

നാദബിഷ്യതരയാന്ന്വിതം അകഥാദിത്രിരേഖാത്മഹലക്ഷയ ത്രികോണകേ 
തന്മഭ്ധേ) പരബി.ടൂഞ്ച ഡ്ൃക്ടി സ്ധിത്ലയാത്മകം എന്നു ര(രയാമളവച 
നാം, ബിദ്ദു എന്നതു വൃത്താകാരവും നാദം എനാതു കോണാകാരവും 
ആകുന്ന എന്നു രഹസ്യം. യോഗിനീഹൃദയത്തില് ബിഫൂഭിസ്ത്രീടിരുച്ചു 
ന്തേരുദേശ്വരസദാ:ഭിവാഃ ശാന്ധിശശൂംതിശ്ചശംഭശ്ചനാദത്രിതയബോധ 

നാ$ എന്നുജ്ട്ട് . മുന്നു ബിഷ്ടക്കം രുദ്രേശവരസദാശിവന്മാരാണ്ട് രുദ്രന് (രു 

ദോവാഏഷയദഗ്നിഃ) എന്നു വേദവാകൃത്താല് അഗാിതത്വമാണു'. ശാ 

ന്തി എന്നതു പ്രകൃതിയാന്ന്. കാമ ദ:ലാവിലാസത്തില് അജ് വ്യഞ്ജന 
ബിന്ദു ത്രയസമച്ഛീഭേദൈവിഭാവിതാകാരാ ഷട് തരിംശത്തത്ത്വാതീതാത്മാത 
ത്ത്വാതിതാചകേവലാവിദ്യാ എന്നതിനാല് ത്രിപുരാദേവിപഞ്ചാശ 

ദ്വ്റ്റങ്ങളെക്കൊണ്ടും ബിഷ്ടതൂരയംകൊണ്ടും വിച്ചാരിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തോ 

ടുകൂടിയവളും ൩൬ തത്ത്വങ്ങളെക്കടനാവളം ആകുന്നു. ത്രിപൃരാതാപ 
നത്തില് ഗായത്രിസാധീത്രി സരസ്വത്യജപാമാതുകാപ്രോക്കാതയാസ 
വമിദംവ്യാഫ്മും ഗായത്രീ പ്രാതസ്സാവിത്രിമാഭധുന്ദിനേ സരസ്വതീസായമി 
തിയിരന്തരമജപാഹംസജഇതോേവം മാതൃകാപഞ്ചാശദ്ധദ്ല്റ വിഗ്രഹേ 
ണാകാരാദിക്ഷകാരാന്തേവല്യാപ്പാനി ഭവനായിശാസ്സ്രാണിഛന്ദാംസി 
ത്വം ഭഗവതിസവ്വം വ്യാപ്ലോതി എന്നതിനാല് ഹംസമന്ത്രതൂപയാ 
യ അജപയും തത്ത്വാതിതയായ ഭഗവതിയാണു” എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. 
മുമ്പില് പറയപ്പെട്ട ത്രിപുരാദേവിയുടെ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഐ.ംക്ലീം 
സൌ എന്ന മൂന്നു ബീജങ്ങം. വാഗ് ഭവംകാമരാജഞ്ചശക്ിബിജഞ്ച 
പാദ്യതി ക്രമേണൈതാനിജാനി ഹിത്രി പുരായാദപദായിമേ ഫ്ന്നു യാമ 
വചനം. ഇത്രിപുരിയായ കുണ്ഡിലിയിക്കു സത്ത്വാദിഗുണഭേദംകൊണ്ടു 
മുന്നു രൂപവും മൂന്നു നാമവും ഭവിക്കുന്നു. സത്ത്വഗുണയുക്ത്ല മുദിത എ 
നും രോ ൧ ണയുക്ത യ്ക്കു ഭോഗവതി ഫ്ന്നും തമോഗുണയുക്തഷ്ത്കു കുണ്ഡലി 
നി ഫ്റീന്നും പേരാകുന്നു.സഃ 2 ഷാമപിടുന്തുനാം സ ്യവൃത്തിനിബന്ധിനി 

ഏകകൈവയാനയാനാസ്യാല് സൈഷാശക്ഷിശ്ശീവസ്യമേ തസ്യാദകുണ്ഡ 
ലിനിനാമതാമസിമത്തിരച്യതേ രാജസിഭോഗവത്യാഖ്യ സാതികീ മദി 
താ ഫ്വയാ എന്ന ശക്തായന്ദതരംഗിണിം ബിജുത്രയത്തികല് ഗുണഭേ 
ഭം ഇനി പഠയ്യാപ്വകാരമാ ഞ്ച്, ഫ്ലെംകാരംരാജസംമന്ത്രം വിദ്യാഗാംഭി 
പ: ിംകാരംതാമസംാമമന്ത്രംഭവരാവശ്യകം സെരരിത്യപിമ 0 



൨൮൧. സൂഖരത്ന്മാല 

ഹാമന്ത്രംസാത്വികംഥഗ മുച്യതേ എന്ന ശിവമ്ഞാഥദിപികാ ഇ ഐ 
കാരം നാലു അകാരവും ഒരു ഈംകാരവും ചേന്രണ്ടായതാണു്, അകാ 

രങ്ങ0ം നാലം മൂലാധാരത്തികലെ നാല്യ ദലങ്ങളം ശിഷ്ടമായ ഇകാരം 

ദലമഭ്ധയത്തിലെക്കട്ട്റ്റികയിലുള്ള ത്രികോണമായ യോനിയും ആകുന്നും 

ആധാരശ മ്തീരാകാരശ്ചത്വാര പ്രഥമസ്വരാഭ ദലാത മകാശ്ചതരത്ഥോ 

ന്യോയോനിഃ പഞ്ചമഇുഷ്യതേ ബിന്ദുസുദൈകൃസിഭധ്യത്ഥഇതിശാസ്ത്രസ്യ 
നിശ്ചയ? സ്ഥൃലസൂക്ഷ്മാവിമൌദേവിഭാഗാവൈകാരബൈന്ദവൌ എന്നു 

ഴി] 

ബാലാബിജസ്വത്രപനിരൂപണത്തികല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകാരം 
ആധാരശകക്തിയാണ്ു൯. ഈ ആധാരശക്തി തന്നെയാണു മുലാധാരകള്്റി 

കാന്തര്ഗതമായ ത്രികോണത്തികല് ബിന്ദുതപമായ പിഠമായിരിക്കുന്നു 

തു. ആധാരശക് തിരവുക് തായയാവിശ്വംപ്രവത്തതേ സൂക്ഷ്മാഭാബിന്ദു 
ത്രപേണപീഠരൂപേണവത്തതേ എന്നു ശിവജ്താനദിപികാവചഠം., ഈ 
പീ ഠതൂപമായ ബിന്ദു തന്നെയാണു മൂലാധാരാദിഷട ചക്രമാകുനാതു, അ 
തു ജഗദൂല്പത്തിസ്ഥിതിലയഹേതുവാകനു. ദശധാഭിദ്ുതേബിഷ്ുരേക 
എവശിലാത്മക3 ചതുഭ്ധാധാരകമലേഷോഡാധിഷ്ഠാനപങ്കജേ ഉഭയാ 

കാരത്രപത്വാദിതരേഷാം തദാത്മൃവല് എന്നു രുദ്യാമളവചനം ബിന്ദു 

രേകാ മഹാശമ്തീഹം സസുൃശിവത്രപിണ3 പിണ്ഡ ബഫാണ്ഡസൃഷ്ടയന്ത 

ഹേതുഃ പ്രകൃതിതൂപകാ സബിഷ്ടശ്ശുക് തിതത്തവംഹിനാഭസൂന്മഭ്ധുയനിഷ്ടി 

ക ഹംസതത്ത്വംസവൈഠാദസ്രഹസ്രാംബുജവാസൂവഃ ശബ്ദാത്ഥാവിവ 

ചാസാതേബിഷ്ടനാദൌചതാവുഭൌൊ സബിഷ്ടര്ദശധാഭിന്നസ്സനാദസ്മൂ 

ചതുദ്യിധഃ മേളനംനാദബിന്ദോശ്ചകലാതീതാത്മകം മഫ$ ആമൂലദ്വാദ 

ശാബ് ജാന്താല്പ്രസല്വൃന്തിഹിബിന്ദവ$ ദശധാബിഭിദേബിഷുരേകഏല 

പരാത്മക$ ചതുഭ്ധാധാരകമലേഷോഷഡ്മാധിഷ്യാനപകജേ ഉഭയാകാരരൂ 

പത്വാദിതരേഷാംതദാത്മൃധല് സ്വാധിഷ്ഠാനഗതേപദ് മേഷഡ് ദലേഷ്ട 

ചബിന്ദവഃ കാമക്രോധൌ ലോഭമോഹമദാമത്സരഏവച തന്മയാഞ്ചൈ 

വവത്തന്തേണിന്ദപചോദശധാസ് മുതാര് സംഹാരബിന്ദവഃപ്രോ താര് പി 

ണ്ഡബ്ുശ്മാണ്ഡയോരപി എനും ശിപജ്ഞാനദിപികാവചനം. അതി 

ഹാല് ഗിവസ്വരൂപമായ ബിദ്ദരൂലാധാരത്തികല് ചതുദ്ദലങ്ങളായിട്ടും 

സ്വാധിഷ്യാനത്തികല് ഷഡ് ദളങ്ങളായിട്ടും ഭവിക്കുന്നു. മൂലാധാരത്തി 

കലെ ദലതപങ്ങളായ ബിദഷ്ുക്കം മനോബുഭ്ധൃയഹംകാരചിത്തങ്ങളായ 
നി ര് 

പ്രകൃതീികളാകുന്നു. അവ, ജുഗന്നിമ്മാണഹേതുക്കളാണു'. സ്വാധിഷ്ഠാ 

നത്തികലെ ഷട് ദലങ്ങളായ ബിന്ദുക്കറം കമക്രോധലോഭമോഹമദമത്സ 

രങ്ങളാകുന്നു. ഇതിനെ പതഞ്ജലിയും സ്വാധിഷ്ഠാനേസംഹാര3ഷഡു 



1 

ഇന്ദിരാഷ്ഠോത്തരശതനാമസ്യോത്രം ൨൮൩. 

ബിദദുകൃതഃ ഫ്എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ രണ്ടു ൧ംമലങ്ങളിലായി 

ട്ട പത്തു ബിന്ദുക്കളാണു . മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം എന്ന രണ്ടിന്െറ 

പ്രകൃതിയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടു മണിചൃരത്തികല് പത്തു ദലങ്ങറം 

ഭവിഭന്നു. അനാഹത ചക്രത്തികല് മണിപൂരപ്രകൃതിയായ പത്തു ദല 

വും മണിഎൃരം മുതല്ല, രണ്ടാമാധാരമാണെന്നു കാണിക്കുന്ന രണ്ടു ദലവും 

കൂടിട്ട പന്ത്രണ്ടു ദലമാകുന്നു. വിശുദ്ധിചക്രത്തില് അനാഹതപ്രകൃതിയാ 

യ പന്ത്രണ്ടു മലവും മൂലാധാരം മുതല് തനെ താഴെഴുള്ള നാലാധാരങ്ങ 

ളെ സൂചീപ്പിക്കുന്ന നാലു ദലവും കൂടിട്ട ഷോഡശദലമാകുന്നു. ആജ്ഞാ 

ചക്രത്തില് തന്െറ താഴെയുള്ള ആറാധാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 

ദലവും തന്െറ ഉപദിഭാഗത്തുള്ള ആറാധാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 

ദലവും ഇങ്ങിനെ രണ്ടു ദലങ്ങം ഭവിക്കുന്നു. ആമ്ഞയുടെ ഉപരിഭാഗത്തി 

ല് ശഭത്ധി സ്ഥാനം പ്രേതട്ടൂമി! ബുശ്മര ഡം ശാന്തം ശാന്താതിതം ശുയ്മം 

എന്ന ആറാധാരങ്ങളുണ്ടു. അവയുടെ ലക്ഷണവും അവിടങ്ങളിലുള്ള ത 

ത്വങ്ങളും യോഗരഹസ്ൃങ്ങളാകയാല് ഭക്തന്മാർ ഗു രൂപദേശംകൊണ്ടു അ 

ദിയണം. അതിയാല് അവയെപ്പത്തിടുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ പന്ത്രണ്ടാധാ 

രങ്ങളുടെ മുകളിലാണു ദ്വദശാന്തമെന്നു കൂടിപ്പേരുള്ള സഹസ്സാരപദ് മം 

ഇരിക്കുന്നതു. ഇപ്പകാരം ബിമ ക്കാം ആധാരങ്ങള'ലെ ദലങ്ങളും നാദം 

എന്നതു കോണചക്രങ്ങളും ആകുനു. വാദത്തിനെറ രൂപം മൂലാധാരത്തി 

കല് ഭ്രികോണവും സ്വാധിഷ്ഠാനത്തികല് അഷ്ടകോണുധും മണി പരത്തി 

കലം അനാഹതത്തികലും ആയിട്ടു രണ്ടു ദശകോണ,ം വിശുദ്ധിയില് 

ചതുര്ദശ കോണും ആങ്ഞയില് അഷ്ടകോണവും ആകുന്നു. ചതുര്ദലാ 

ബ് ജമാധാരം ക്ട്റീകാതൂത്ര കോണകാ ഷട് പത്രാബ് ജമധിഷ്ഠാനം കു 

്ികാചാഷ്ട്രകോണകാ മണി പൃരംദശദലംക ്ികാദശകോണകാ അനാ 

ഹതംദ്വാദശാബ് ജപത്രം തല്കള്ല്്റീകാപുനഃ ദശകോണാത്മികാപശ്ചാ 

തക്രമേണശ്ൃന്നപാവതി പതൂഷോഡുശസംവിതവിശുഭ്ധാഖ്യംസരോരുഹം 

ദിസപ്പ്കോണാത്മികാതല് കഷ്ണ്്ീകാഥചതുഷ്ടയം ഐകുന്തുശദ്തിച 

ക്രാണാമിദമേഖായനംവി ദുഃ ആക്താഖ്യം ദ്വിദലംപദ് മം കട്്്ികാത്രാഷ്ട 

കോണകാ അപരത്രദ്വിധാഭിന്നാ കോണഷോഡശകട്ലറ്റികാ ചതുരശ്രപ്ര 

കൃതികംദിധാഭിന്നമിദംശിവേ എന്നു ശിവജഞാനദിപികാവചയം.ഇത 
മൊ സുദഗോയസ്പുതിയില് ത്രികോണണഞ്ചാധാരം എന്നു തുടങ്ങിട്ട റ് 

ഷ്യാനഞ്ചപ്രകൃതിമഥസേവന്ത്യിഹചതേ എന്നുവരേയുള്ള നാലു ഷ്രോകങ്ങ 

ംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുനം. അകാരോ ബ്ബാഫ്മവിഷ്ണുവിശകമദോഷ്വംഗ 

ഉണരണേ എന്ന നാനാത്മരത്തമാല ആത്മബിഭുമകാരബ്ച സചാന്ംഹ്ല 



൨൮൪" സുഖരത്നമാല 

ദ ബിജമേഖച മാനസഞ്ചമധോബിജം ൈതാമഹമിതിസ്മൂതം എന്നു 
ത്രിപുരതിലകം. മൂലാധാരത്തിചെ നാലു ദലങ്ങഥം നാലകാരങ്ങളാണു് 
എനം മുമ്പില് പഠഞ്ഞ്ചവല്ലോ. ആ നാലും മനോബുഭ്ധയഹംകാരചിത്ത 
ങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു, വേദാന്തികറം മനസ്സ്റിനെത്തനെ അന്തുകരണ 
ങ്ങാ എന്ന പേരോടുകൂടി നാലാക്കിപ്പിിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് വിഘ 
ണ്ഡുകാരനായ അമരസിംഹന് ചിത്തന്തുചേതോഹ്റദയംസ്വാന്തംഹന്മാ 
നസംമഠാ3 എനു പറഞ്ഞിരിക്കയാല് അന്തഃകരണങ്ങം നാലം ഒന്നുത 
ന്നെ. അപ്പപോഠം അകാരം അന്തര്കരണചതുഷ്ടയത്തിന്െറ “ബിജമാകു 
ന്നും മന്ഃസ്സിന്നു ച നും ബുദ്ധിക്കു ബ്രഹ്മാവും അഹംകാരത്തിന്നു രുദ്രന്ം 
ചിത്തത്തിനു വിദ്ക്ുപും അധിഷ്ഠടാനദേധഖതകളാകുന്ുു എന്നു .അകാരം 
കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മയ്രിനെറ ലയസ്ഥാനം മുലാധാരമാണ്ു' എ 
ന്നും അറിഞ്ഞ്ചകൊള്ളണം, ജത്തത്വത്തെയാണ് ഐംകാരംകൊണ്ടു 
സൂചിപ്പിക്കനാതു. ജുങ്ങിനെ ഐകാരബിജാത്മികയായി കുണ്ഡലി 
നിയായിരിക്കുന്ന തരിപൂരാഭദേവഖി ശബ്ദ ബുഹ്മസ്വതൂപിണിയായിട്ടു ഷഡാ 
ധാരങ്ങളിലും യാത്ായാരംച്െയുന്നു. പഞ്ചാശ പ്്രപേണശബ്ലാഖ്യം 
വസ്തസുധ്രതേ ശബ്ദരഫ്മസ്വധപേയം മഹാത്രിപുരസുന്ദരി ഫ്റുനം വിത്യ്യാ 

തന്ത്രം അപ്രകാരംതന്നെ ആധാരങ്ങളും ശപ്ലബ്ദംസ്വരൂപങ്ങളാസ്്. 
താനിപദ് മാനിദേവേശി സുഷ്ടമാന്താ ഡ്ഥിതാനിച പരം ബൃഹ്മസ്വരൂപാ 
ണിശബ്ദബ്ുഹ്മമയാവീച തല്സവ്യം പകജംദേധിസവ്വതോമുഖമേവച 
എന്നു സമയാതന്ത്രവചനം (ഷഡാധാരപങ്കേരുഹാന്തച്ിരാജല്സുഷ്ടളുാ 
ന്തരാളേതി തേജോല്ലസന്തിം) എന്നു ഭവാനിഭൂജംഗപ്രയാതസ്യോത്രത്തി 
ല് ആച്ചായ്യൂന് പറഞ്ഞിറ്ുണ്ടെകിലും ഷഡാധാരങ്ങളുംട ഉള്ളിലല്ല സുഷ 
മു സുഷ്യളുയുടെയുള്ളില് ഇരിക്കുന്ന ചിത്രാനാഡിയിലാണു ഷഡാധാര 
ങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്നറിഞ്ഞ,കൊള്ളണം. ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട ശട 

ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന വക്കു മോക്ഷമുണ്ടാകും.അമൃതബിനൃപയനിഷത്തില് 
ദ്വേവിദ്യേഖേദിതലോേൃതുശബ്ദുബ്ദഹ്മപരഞ്ചയല് ശബ്ദുബ്ഹ്മണിയിഷ്ണാതി 

പരം ബൃഹ്മാധിഗച്ചുതി ഹ്ല്ന്നാ പവമാനസംഹിതയില് സനാദബിന്ദ 

രൂപാന്താമഥവായ ഉപാസതേ അവാചിനാംകലാംതസ്യാസ്നേപി മുക്താ 
സ്പുരഞ്ജസാ എന്നമുണ്ടു . മാ തുകാമ്്്ലാസ്്ഥാഭദ്രേ വാഗ് ഭവാന്നിഡൃത$ 
ക്രമാല് അതഹ്വമഹേശാനി ശബ്ദുബ്ഹ്മമയിശിവേ എനു ശരിഖതഞ്ഞാന 
ദിപികാവചനം. ഐകോരബിജാത്മികയായിരിക്കുന്ന കുണ്ഡലിനിയെ 

ല്പദ് മേകാഞ്ചനഷ്ല്ലായാം ചലല്കാഞ്ചനക ണ്ധലാം രത്നാംഗദധരാഃ 

ഫേമപദ് മമാലാപപരിഷ കൃതാം സെഃവ്ത്്റുരശേനോപ്പേതാംപ്പാശാംഭശ്രവ 
നി 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമര്സ്പോത്രം ൨൮൪ 

രദഭയൈ3 ശോഭമാവകരാംദേധിം ധ്യായേദ്വാഗ് ഭലബിജഗാം ഹ്ലുന്നു 

ജ്ഞാഠാദ്ററ്റവതന്തം: ഷട് ചക്രേപരമേശാനി ശിലാ ഡ്യാത്വാജഗന്മയിം 

ടൂജംഗരപിണിംദേവിം നിത്യം കുസ്ധലിനിംപരാം ബിസതന്തുമയിംദേ 

വിം സാക്ഷാദമൃതത്രപിണിം അവൃതക്തരൂപിണിംരമ്യാം ധ്യാനഗമ്യാംവരാന 

നേ ധ്യാത്വാജപ്പൂപാചദേവേശി സാക്ഷാദ് ബൃഹ്മമയോഭവേല് എന്ന യാമ 

ഒവചനത്താല് ഷഡഡാധാരങ്ങജിലും ഷന്ധഡെലിനിയെ ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ട ബുഹ്മസ്വരുപമാകും എനുണ്ട്. എന്നാല് മൂലാധാരസ്വാധി റാനി 

ങ്ങളില് കുസ്ഡലനിയെ ധ്യാനിക്കുനാവരാണു് കൌളുന്മാര്. ആ രണ്ടാ 

ധാരങ്ങളും തമോലോകങ്ങളാകയാല് അവയെ സമയികഠം പൂജിക്കുന്ന 

ലം ശേഷിച്ച അത്തു ചക്രങ്ങളിലും ധ്യായീക്കുന്നവക്ക് അഞ്ചുവിധമായ 

മുദതിയും ഉണ്ടൊകുനു. വിഹായാധാരചക്രന്തുസ്വാധിഷ്യാനമിംദ്വയം 

താമിസ്രഗു ണലോകത്വാല് പജ്യതേന മുമുക്ഷുഭിഃ മണിചൃൂരപ്രമൂതികംസ 

ഹസ്രരകമലാന്തകം യോഗവിദ്യാപരോയിത്യം പൃജയേച്ചക്രപഞ്ചകും പ 
ഞ്ചപാതകയുകോവാ പഞ്ചെക്ലേശഫതോപിവാ പഞ്ചചക്രപ്രഭാവേന പ 
ഞ്ചമുക്തിംസവിന്ദതി എനും ശിവജ്താഡദിപികാവചനം. മബണിപൃരകം 
അനാഹതം വിശു ഭ്ധി ആജ്ഞ സഹസ്ര്രാരം ഇവയില് ധ്യാനിച്ചാല് ക്രമേ 
ണ സാര്ഷ്ടി സാലോകം സാമിപ്യം സാരുപ്യം സാ ജു ൨൨ 
വിധ മുക്തിയും പ പം റി 

കിം ഫലുന്നതു ക.ല ഈ. അനുസ്വാരം ഫ്ന ഹാലു വണ്ണ്ുങ്ങാംകൂടി 

യതാണു'. കകാരം ബഹ്മാവിനൌ ബിജുമാണെനം വേധോബിജംവിധിര് 

ബ്രഹ്മാസ്വയംടൂബിജമേചകം എന്നു ചിന്നാരഹസ്പുത്തില്പായുനം. കോ 
ബഹ്മാത്മാനിലാക്കാശഷി ചിത്തധിയമകേകിഷു വിയ്റ്രാവാഹര ശബ്ദോ 
ബ്ല സിതവണ്ലേറ്റുവസെദദ്ദുതൌ ഫ്വീന്നു നാനാത്ഥരത്നമാല കംഗിരോം 
ബുസുഖേക്സിബം എന്നു് എകാക്ഷരനിഖണ്ഡു. "“കകാരകൊണ്ടു വായു ആ 
ഗ്നിജലം ഫ്എീന്ന മൂന്നു മഹാട്ടതങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിബിജംത 
ഥാഭ്ധപാന്തം മോഹാതിമിരമേഖലം എന്ന് സ്വതന്ത്രവചനം. ലകാരം 
കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തേയും ഭൂമിയേയും നൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രയാകകദ ഗ 
തോമ:ംസംപിനാകിദ്ടവ്യ്ലാനുജ$ ലംപ ടശശക്രസം ഞശ്ചവാര്്ദ്യോരാന്തോല 
കാരക എന്നു മാതുകാനിഘണ്സു. ലകാരംകൊണ്ടു ശിവനെ സൂചിപ്പി 
കുന്നു, ഇങ്ങിനെ കകാരലകാരങ്ങം കൂടുന്വോം ത്രി മൂത്തികളേയും നാ 
ലു മഹാട്ടതങ്ങളേയും അറിയുനും. അതുമാത്രമല്ല കകാരം ആദിര്യുനും രി 

ജാരര ചന്ത്രനം ആകുന്നു ലര്ഖണ്ഡന്വേര്രിഷ്വദാന്േസ്ത്രിനേന്ദെലവണേ 
മുല എന്നു നാനാത്ഥരത്നമാല, ലോകം മഴ്ുവന്ദം അഗ്നിഷ്ടോമുമ്മകമു 



൨.൮൬ സുഖരത്നമാല 

ണെന്നുകൂടി കകാരലകാരങ്ങാംകൊണ്ടഠിയേങ്ടതാണ് . ഇഈകാരത്തിന്നും 
. അനുസ്വാരത്തിന്നും മുമ്പില് പറഞ്ഞ അത്ഥംതനൊ ഇതു ശബ്ബായമാ 
ണു. ഇനി തന്ത്രാ ത്ഥത്തെപ്പുറയുനു. കകാരത്തി.ല് നിന്നു സവ്വ൨ം ഉ 
ണ്ടാകുന്ന. കകാരത്തികല്നിന്നുതന്നെ കാമധും കൈവല്വും ഉണ്ടാകു 
ന്നും കകാരം സവ്ൃദേവന്മാരുടേയും മൂലമാണു, ്രിപൃരാദേവിയുടെ പ 
ഞ്ച ബ്ൃഹ്മാത്മകമായ പിഠം കകാരമാണു്. ഇവിടെ പഞ്ചബ്ബഫാക്കം 
ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്കുരുദ്രേശ്വരസദാശിഖന്മാരാണു്. ഇവരില് ബ്രഹ്മാദികം നാലു 
പേരും പീഠപാദങ്ങളും സദാശിവന് ഫലകവം ആകുന്നു. സമയാതന്ത്ര 

ത്തില് ബ്രാഹ്മാവിഴ്ണുശ്ചരുദ്രശ്ച ഇശ്വരശ്ചസദാശീവഃ പഞ്ചപ്രേതാമഹാ 

ദേവ്യാ$ പയൂകം സമുദാഹ്ൃതം എനം ' ഈശാനാദിപദംശിവൈകഫല 

കംരത്നാസനംതേശുഭം എന്നു ൦ മന്ത്രാക്ഷരമാലാസ്മൂതിയിലും പറയുന്നും 
ക കാരത്തില് നിന്നു കാമദയയായും കാമരപിണിയായും അവ്യയയായും 
സവ ദേവന്മാരുടെ മാതാവായും കൈവല്യത്തെ കൊടുക്കുന്നവളായും ഇ 

രിക്കുന്ന മാതാവു പ്രകാശിക്കുന്നു. ലകാരം സറ്രത്ഥങ്ങളേയും ദാനംചെ 

യ്ൂനാതും സകല ദേവന്മാരുടേയും ഉല്പത്തിക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നുതും 
ആകുന്നു. ഈ ബിജമായ ക്ലികോരം വിഷ്ണുവിന്െറ ഉല്ലത്തിസ്ഥാനമാ 
ണ്ം അതിന്െറ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഈകാരംകെണ്ടേ നാദപയായ് 
സനാതനിയായ് യോനിരൂപയായ സ്വള്്്റാഭയോടുക്ൂടിയവളായ് ി 

കോണയായിരിക്ക നാ ചന്്രശേഖരയെക്കുഠിക്കുനും അതിന്െറ മുകളിലി 
രിക്കുന്ന അനുസ്വാര രൂപമായ ബിന്ദു, ശിലശ കത്യാത്മകമാണ് . ഇങ്ങി 
നെ ക്ലിംകാരത്തോടുകൂടിയവളായിരിക്കുന്ന കാമിനി ശ്രികൃഷ്ണുന്െറ മാതാ 

വായ പരാശക്ഷയിയാകുന്നും ഇപ്രകാരം ലകാരത്തോടുകൂടിയാണ് ആദി 
യില് ശദ്തിം, സ്വയമേ പ്രത്യക്ഷയായി ഭവിച്ചത്. ഇതിനെ കാമധേ 

നുതന്ത്രത്തില് കകാരാജജായതേ ദേവി സവ്വഞ്ചവരവല്ല്്ിനി എന്നു തുട 
ങ്ങി ലകാരസംയുതം ഭൂത്വാശ ക്തി രാവിരഭല്സ്വയം എന്നുവരേയുള്ള 
പദ്യങ്ങഥംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി കകാരത്തികല്തന്നെ പഞ്ച 
പ്രാണന്മാരുടെ വിഭാഗം കലിക്കുനം. എങ്ങിനെയെന്നാല് കകാരത്തി 
നെറ ഉാഭ്ധകോണത്തില് പ്രാണനും ഇടത്തേക്കോണത്തില് അപാന 
നും വലത്തേ ക്കോണത്തില് സമാനന്ദാ അംകശാകാരത്തികല് ഉദാ 
നും മാത്രയില് ്യാനനും പ്രതിഷ്ടതരാണ . ഇവിടെ മാത്ര എന്നതു” ഏ 

കമാത്രമായ അകാരമാണ് . ഏകമാത്രോഭവേദ്ധ് റസ്വോദ്വിമാത്രോ ദീഘ 
ഉച്ുതേത്രിമാതൃസ്തപ്പ,തോങ്ങേയോല്യത്ജനന്ത്വഭ്ധമാതൂകം എന്നാ ശി 

മാവചനത്താല് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം, യാമളത്തില് കകാുുസ്വോ 
നടന്നു ക്ത ന്തം 



മഇന്ദിരാഷ്ഠോത്തരശതനാദേസു?(ം ഒ. 

ഭ്വകോണേതു പ്രാണവായു: പ്രതിഷ്ഠിത അപാനോവാമകോണേതുസം 
സ്ഥിതശ്ചസദാപ്രിയേ സാമാനോ ദക്ഷിണേകോണേ ശുദ്ധ പ്ടികസന്നി 
88 ഉദാനോപ്പുംകശാകാരേ മാത്രായാം വ്യാനഏവച എന്നുണ്ടു കിം 
കാരത്തിന്നു' കാമരാജം ഫ്ഠീന്നു പേരാണ്, ഇതു ത്രിപൃരാമന്ത്രത്തിന്െറ 
രണ്ടാം ബീജമാണ്. പ്രജകറം രാജാവിനെ ആരുശ്രയിച്ചിട്ടു ധനത്തെ 
സമ്പാഭിക്കുന്നതു എങ്ങിനെയോ അപ്രകാരം മന്മഥന് ത്രിപുരാമന്ത്രത്തി 
ന്െറ രണ്ടാ? ബിജുമായ ക്ലിംക്ാരത്തെ ഉപാസിച്ചിട്ട് ലോകങ്ങളെ വശി 
കരിക്കുനാതിനുള്ള സാമത്ഥ്യത്തെ സമ്പാദിച്ച. അതിധാല് ഈ ബിഴജം 
കാമനെ റ രാജാവാണു”. അതുകൊണ്ടു” ഇതിനെ കാമരാജം എന്നു പറ 
യുന്നു യഥാരാജാനമാശ്രിത്യ പ്രജാവിന്ദന്ിസംപദഃ ദ്വിതിയം ബിജു 
മാശ്രിതൃ തഥാപായ്യതിമന്മഥ3 അധിന്ദല്സഹസാവിശ്വവശികരണപാ 
ടവം കാമസ്ൃരാജാതേനേദം കാമരാജം തറുച്ചുതേ എനും യാമളുവച്ചനമ 

ഇതിതെറ സ്ഥാനം ഐംകാരത്തെപ്പോലെ മൂലാധാരത്തികലെ ഭ്രികോ 
ണത്തിന്െറ മദഭധ്യമാകുന്നു. ഈ ബി ജത്തില് നിന്നാണു അവിടെ സ്വ 
യംഭൂലിംഗമുണ്ടായിരിക്കുന്നുതു:. അതിന്െറ മുകളില് ഹംസമന്തരത്തെ 
ആശുയിച്ചിരിക്കുന്ന ക ണ്ധലിനിയെ ധ്യാനിക്കണം. കുണ്ഡലിനീശക്തി 
സ്വയംട്ടലിംഗത്തെ .ുററിയാണു കിടക്കുന്നതു. ആധാരേകന്ദമഭ്ധയ 
സ്ഥം ത്രികോണമതി സുന്ദരം രികോണമഭ്ധ്യേദേവേശി വാമബിജം സുല 
ക്ഷണം കാമബിജോത്ഭവംതത്ര സ്വയാടുലിംഗമുത്തമം തസ്ോപരിപുന 
ദ്്യാത്വാചില് കുലാംഹംസമാശ്രിതം ധ്യായേല്ക ണ്ഥലിനിംദേവീം സ്വ 
യംഭ്ടൂലിംഗവേഷ്ടിതാം ചില്കലാതോം കന്ധലിനിം തേജോ രൂപാംജഗ 
ന്മയിം എന്നു മന്ത്രമു ദതാവലിവചനം. ക്രിംകാരം ശ്രിക്ട്ണനന്െറ ബിജു 

മാണെന്നു പാഞ്ചരാത്രന്മാർ പറയുന്നു. ഇതിന്നു: ത്രൈലോകൃമോഹനം 
എന്നു പേരുണ്ടു . കാമാക്ഷരം ധരാസംസ്ഥം ശക്തിബിന്മുധിഭൂഷിതം 
ത്രൈലോക്യമോഹനം ബിജം കഥിതംതവയനത്നതര് സവ്വേഷ്ടകൃഷ്ണമന്ത്േ 
ഷു മന്ത്രോയം മന്ത്രനായക3 എന്നു” ഗൌതമിയതന്ത്രത്തില് നാരദവച 
നം. ഇതില് വാസുദേവന് സംകഷണന് പ്രഭ്യമൂന് അനീരു ധന് നാ 
രായണന് ഫ്ന്ന അഞ്ചു തത്ത്വങ്ങള് അടങ്ങിയി ിക്കുന്നും കകാരം അ 
നിരുഭ്ധറം വിശ്വനും ലകാരം പ്രദ്യമൂന്ം മനസ്സും തൈജസനും ഈകാ 
൪ം വാസുദേവനും പ്രാ ജ്ഞനും സവ്വകാരണമായ പ്രകൃതിയും വയുടെ 
ഫഐ്ലൈക്യം സംകഷണനും അത് ജിവനും ബിന്ദു, സ്വയംഭ$വായ് വി൪ഥു 
ണനായ നാരായണം ആകുന്നു. വാ സുദേവസ്സംകഷണപ്രട്ടുമൃശ്ചാ 
നിരുദ്ധകുഃ നാരായണ ഇതിഖ്യാത$ പദപഞ്ചാത്മക$ പര പഞ്ചവള്ള്റ്റാ 



വപ സുവര്ജാലു ലെ 
ത്മ നാവേദ്യയര്കകാരാടിക്രമേണതു അനിരുഭ്ധ$കകാരസ്മ വിശ്വാജ്വ്യം 
മൂലവി ഗ്രഹ പ്രദൃ്ലാഖ്യോലകാരേണ അന്ത$കാരണവുത്തികഃ സംകഷ 
ണോലവയാ്വൃസ്മ വി്ലികല്പസ്വത്രീപക3 സമാധൌസുഖതപോ സൌത്തു 
രിയ സ്വരഹ്ീവഹി തുരിയാഖ്യ്യോ_സുദേഖോ ബിന്ദ്വാത്മാ ബൃഹ്മകേ 
വലം പ്രാത്ഞാത്മാനം വദന്തയേകേ ഏകംചില് ബ്രഹ്മകേവലം എന്നു 
ഗൌതമിയവചനം. ക്ലീംകാരത്തില് നിന്നു പഞ്ചട്ടതോല്ലത്തിയെക്കുറിച്ച 
നാരദ൯ പറയുന്നതു ഇപ്രകാരമാനണ്ടം ലകാരത്തില് യിന്നു ഭൂമിയും കകാ 
തത്തില് നിന്നു ജലവും ഈകാരത്തില് നിന്നു അഗിയം വാദത്തിൽനിന്നു 
വായുവും ബിഷുവില് നിന്നു ആകാശവും ഉണ്ടായി, അതിനാല് കരിംകാ 
രം പഞ്ചടൂതാത്മകവും ലോകോല്ലത്തിക്ക് കാരണവും ആകുന്നു, ഗൌ 
തമിയത്തില് ക്ലിംകാരാദഭവദധി ത മിതി പ്രാഹശ്രുതേഃ ശിര3ലകാരാല് 
പൃഥിവിജാതാകകാരാജ്ജുലസംഭവഃ ഈ കാരാദ്വഹ്നിരുല്ന്നോനാദാദ്വാ 
യുരജായത ബിന്ദോരാകാശസംട്ടൂരി രിതിദൂതാ ത്മകൊമനഃ എന്നു നാരദ 
വചനം. ക്ലീംകാരം ശ്രികൃഷ്ണുന്െറ ബിജമാണെന്നു പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു: 
ദേധിയില്നിന്നു അന്യനാണ് നാരായണന് എന്നു വിചാരിക്കരുതു. 
ദേവിയും ലിഷ്ണ്കശിവന്മാരും ഒന്നുതന്നെ. ദേധിധി ദൃശിചാദിനാ മേക 
ത്വം ഭാവയേല്സുധി3 ഭേദകൃന്നരകംയാതി യാവദാ തസംപ്പവം എന്നു 
ഭാഷ്യം. യഥാദുഗ്ലാതഥാലിദ്ലയയുഥാവി യ്യ സ്ഥാശിവഃ എതത്ത റയംചൈ 
കമേവധപൃഥശാവയേല്സുധിഃ യോന്യൃഥാ ഭാവദയദേതാന് പക്ഷപാ 
തേനമൂഡ്ധധിഃ സയാരി നരകംഘോരം രൌരവം പാപ പൃരുഷ$ എന്നു 
വാരാഹപൃരാണവചനം, ഈ അഭേദക്താനം മുമ്പില് പഠയപ്പെട്ട 
ഡ്രീംകാരത്തിന്നും വേണ്ടതാണെന്ന ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം. കുകാരലകാ 
രേകാരനാഭബിദ്ദുക്കാം ക്രമേണ പ്രകൃരിപുരഷകാരേശ്വരബ്രഫങ്ങളാ 
കുന്നു: സംകഷണാവിരുഭ്ധപ്രദ്യ്ഛവാ സ്ദേഖസ്വയംഭൂക്കഥം ക്രമേണ 
അന്നപ്രാണമനോധിക്താനാനന്ദമയന്മാരാ സം ദ്വാവിംശതൃക്ഷമഗോ 
പാലമന്ത്രത്തിന്െറ ധ്യാനത്തില് ശ്രിക്ൃഷ്ണന്നു: സ്ത്രി രൂപമാണു കാണി 
ച്ചിരിക്കുന്നത്. അരി നെ ഗൌരുമിയതത്രത്തില് കുലാപകുസുമഭ്യാമം 
പുണ്ച നുനിഭാനനം എന്നു തുടങ്ങി സവ്യത്മംജഗദിശാനം ധ്യാത്വാ 
ഹൃുദയപംകജേ എന്നുവരേയുള്ള പദ്യങ്ങാംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
സൂയ്യവംശത്തികല് ജനിച്ച സുദശനന് എന്നു രാജാ്യ ലിംകാരമ്യുന്തര 
ത്തെ ജപിക്കയാല് ശഖ്വേചക്രഗദാപാരണ് യായ് പിതാംബരയായ് ഗരു 
ഡാത്രഡ്ഥയായിിക്കനാ മുഗ്ലാദേഖി, പ്രതൃക്ഷയായിട്ടു വേണ്ടുന്നു വരങ്ങ 
ളെ കൊടുത്തു എന്നു ദേവിഭാഗവരത്തികല് ഉണ്ടു്, ഗ്രന്ഥവിസ്ൃരഭയ 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്യോത്രം ൨൮൯ 

ത്താല് അതിനെ ഇവിടെ ചേക്സ്തില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാല് ശ്രീകൃഷ്ണന് 

മൂലപ്രകൃതിയായ ദേധിതന്നെയാണു. മധുകൈടഭന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട 

ബ്രഹ്മാവു വിയ്ുവിന്െറ യോഗനീദയെ സൃതിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന 

മന്ത്രം വനദഗ്ലയടേതാണ് . ഉത്തിഷ്ഠപുരുഷികിംസ്വപിഷിഭയം മേസമു 

പസ്ഥിതം യദിശകുമശകും വാതന്മേഭഗവതീശമയസ്വാഹാ എന്നാണു 

വനദുഗ്ലാമന്ത്രം. ഇതുകൊണ്ടും ദൃശ്ശാദ്വാദശാക്ഷരമന്ത്രത്തിന്െറ ശ്വേത 

ദ്വിപേ ശയാനാഫണിവരശയനേ പംകജം കംപയന്തിദോഷ്ണ്കാവാമേന 

പക്ഷീ മുദിതഭുജലതാ ഭൂമിസംലാജിതാഫ്വിഃ ദേവിദേവൈസ്സ്ദരമെ നമസ്സു 

കലമുവിജനൈഃ സ്തൂയമാനാപദാനാ ഘോരാനത്ഥോപശാന്ത്യയ ഭവ 

തുഭഗവതി ശാന്തിദുഗ്ലാഭിധാനാ എന്നു ധ്യ നശ്ലരോകംകൊണ്ടും വിഷ്ണു 

സ്ത്രീത്രപിയാണെനുകിട്ടുന്നു. അതിനാല് ദേവിയും വിഷ്ണുവും വേറാണെ 

ന്നു വിചാരിക്കരുത്ര്. വരിവസ്യാരഫസ്ൃത്തില് കയാദിപ്പാവിതിധാതോഃ 

പ്രകാശകത്വംകകാരാത്ഥതസൃലഹയ്യ പ്യാധിക്യം തന്നിര്മ്മാണം ലകാ 

രാത്ഥ3 എന്നുള്ളതിനാല് കകാരലകാരങ്ങഠം പ്രകാശതൂപമായ ഞാ 

ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈകാരാഭികഠാക്കുള്ള അത്ഥം ഫ്രീം ബീജ 

വിലരണത്തികല് പഠഞ്ഞപോലെതന്നെ. ഈ ബീജങ്ങളില് നിഗ്ഗൂണ 

ബ്ദഹ്മത്തെയാനു സക്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു. നിശ്ഗണ ബ്ൃഹ്മത്തിന്നു രൂപം 

കല്ലിച്ചു ബിജാക്ഷരങ്ങളെ നിമ്മിച്ചതു ഭകതന്മാക്ു” മനോവിഷയമാകുനന 

തിന്നുവേണ്ടിയാണ്. ശ്രിരാമതാപധിയത്തില് ചിദ്മയസ്യാദ്ധിതിയസ്യ 

വിദ്ലുളസ്യാശരീരിണട ഉപാസകാനാം കായ യാത്ഥം ബ്രഹ്മണോത്രപക 

ലുനാ എന്നുണ്ട്. ഗ്ര എന്നതിലും ക്ല എന്നതിലും ഇരിക്കുന്ന ഈകാരം 
കൊണ്ടു പരമാത്മകലയായ പരാശ ദതിയെ ധ്യാവികണെം എന്നു സാര 

മാണ്. ഇക്ഷുചാപപ്രസുനേഷ്ു പാശാംകുശവലീിരാജ്താം ധ്യായേല് 

കാമകലാം ദേവീം കാഭമശാംകനിവാസിധിം എന്നു ധ്യാനിക്കണം. 

എന്നതുകൊണ്ടു ഇവഠാം പരമാത്മാവിനെറ ത്രപഭേദമാണ്. എന്തെ 

ന്നാല് വാമകേശ്വരതന്തത്തില് പശ്ശാംകുശൌതദിയൌതു രാഗദ്വേ 

ഷാത്മകൌസ് മുതൌ ശബ്ദസ്ുശാദയോബാണാ മയസ്തസ്യാഭവഭ്ധനുഃ 

എന്നു പറയുന്നു ഈ അഭിപ്പായത്തെ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്ഷോത്രത്തി 

ലും മോത പേക്ഷുകോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്രസായകാ രാഗസ്വത്രപ 

പാശാഡ്ല്യാ ക്രോധാകാരാംകുശോജ്വലാ എന്ന നാമശ്ശോകംകൊണ്ടു 

കാണിച്ചീരിക്കുന്നു. ക്ലീംകാരത്തിനെറ സ്ഥിതി, മുലാധാരത്രികോണത്തി 

ലാണെന്നു മുമ്പില് പാഞ്ഞീട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്െറ ധ്യാനത്തെ ത്രിപു 
രാസിഭ്ധാന്തത്തില് ബാലഭാനുപ്രതികാശാം പാലാശകുസുമപ്രഭാം 

97% 



൨൯൨ സൂവരത്ഥമാല 

കമലായതനേത്രാന്താം ബൃഫവി്കകശിലസ്കുതാം ബിദ്രതീമിഷുചാപഞ്ച 
പുങ്ജേഷ്ടംപാശമംകുശം നമാമിലളിതാംബാലാം ത്രിപൃരാമിഷ്ടസിദ്ധിദാം 
ഫഠിന്നിപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നാല് ആധാരാബ് ജേധനുര്ബാ 
ണവരദാഭയലക്ഷിതാം ധ്യായേല് ബന്ധൃകപുഷ്്ാഭാം കാമരാജാത്മികാം 
ശിവാം എന്നു കൌളശാസ്ത്കത്തികലുണ്ടു. ഇപ്രകാരം ധ്യാനിച്ചാലുണ്ടാ 
കുന്ന ഫലത്തെപ്പ്ുറയുന്നു. യ$9കരോതി സദാധ്യാനം മുലാധാരേവിചക്ഷ 
ണ$ തസുസ്യാല് ശാശ്വതിസിദഭ്ധികമിത്യാഗര് ക്രമേണവൈവപൂഷഃ കാ 
റ്മിരുല്കൃഷ്ടം ജഠരാഗ്മിവിപഭ്ധനം ആരോഗ്യഞ്ച പടുത്വഞ്ച സ്വ്വജ്ഞ ത്പഞ്ചജായതേ ഭൂതംഭവ്യം ഭവിഷ്യഞ്ചവേത്തിസദ്യ്ംസകാരണം_ അശ്രുതാ നൃപിശാസ്ത്രാണി സരഫസ്ും വദേദ്ധ്വവം_വക്രേ സരസ്വരീദേലീ സ 
ദാഡൃതൃതിനിടരാ എന്നു സമയികര്ം തമോലോക്ത്വം ഹേതുവായിട്ടു ആ 
ധാരസ്വധിഷ്ടാനങ്ങളില് ധ്യാനിക്കുന്നില്ല എനു മുമ്പില് പഠഞ്ഞപ 
ല്ലോ. സമയികരഠാക്കു് ശിരസ്സ് ഭര ചൃമഭ്ധ്യം ഹൃദയം എന്നു മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങ 
ാണു ധ്യാനയോഗ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നതു്. ലക്ഷൃയത്തുത്രിവിധം സ്ഥാനംശി 
രോഭ്ര ചഹുദയാത്മകം ചന്ദ്രാഭാംശിരസിധ്യായേല്ട്ര, വിചൈന്ദ്രധനുഷ് പ്ര 
ഭാം എൃദയേസൂയയ സംകാശാം തത്തദ്വമ്ല്്റാനുരൂപിണിം തേജോത്രപാം 
സ്വത്രപാം വായന്മനോഭിഷ്ടമാചരേല് ഫ്ിന്നു ശിവജ്ഞാനദീപികാവച 
നം. ഇങ്ങിനെ ത്രിവിധ സ്ഥാനങ്ങളില് ത്രിപരാഭേഖിയെ ധ്യാമ്പിക്കുന്നു 
വക്ക മനസ്സ്ിലുണ്ടാകുന്നു അഭിഷ്ടം യാതൊന്നോ അതൊക്കെയും സാ 
ധിക്കും. 

ശ്രീംകാര കാമദോശ്ധീച എന്നു പാഞ്ഞിരിക്കയാല് ശ്രിം ബിജു 
ത്തെ ശദറിച്ചു പഠയുന്നു. 

ശ്രിധ്വേഷരചനാശോഭാസംപല് സരളശാഖിഷ്ു വാണിലക്ഷ്മിലവം 
ഗേഷ്ു എന്നു നാനാത്ഥരത്നമാല. ഉപകരണദവേഷരചനാ വിധാസുച 
ശ്രിരിതിപ്രഥിതാ ലഷഷ്മിത്രിവഗ്ഗൂസംപദ്ധിട്ടൂരിമതിഭാരതിഷ്ശോഭായം എ 
നര കോശാന്തരം. ശ്രിശബ്ദും ശോഭ്ഭ്ലും സംപത്തിന്നും ലക്ഷ്മീദേധിക്കും വാ 
ണീദേധിക്കും പറയാം ശ്രിയതേസല്ലരിതിശ്വീഃ ശ്രിഞ സേവായാം എ 
ന്ന ധാതുപാംം ക്വിബചിീപ്രഖ്യായതസ്മുകടപ്രജുശിണാംദിഘോസംപ്ര 
സാരണം ച എന്നതിനാല് ക്വിപ്പില്ദിഘമാകുന്നു സേവിക്കനാവരെ ആ 
ശ്രയി 3ഒനാവഠാ. നാനാത്ഥരത്നമാലാകാരന്െറ മതത്തെ അനുസരി മൃത 
ന്നെയാണു അമര സിംഹനും ശരീശമഖ്ലത്തെ വി] സശ്ശ്ുത്തോടുകൂടി പ്രയോഗി 
ചീരികകന്നതു . ശ്രീചലക്ഷ്മിചലാസാമാ എന്നു ര്രികാണ്ഡശേഷകാര ൪ വി 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാസ്പോത്രം ൨൯൧ 

സഗ്ഗുംകൂടാതെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദത്തിലും ശ്രിശബ്ദത്തെ വീസ 
ശുത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു. ശ്രിശ്ചതേഡ്രിശ്ച 

തേ എന്നു പുരുഷസൂ തത്തികംലുണ്ടു. ശ്രിയും ഗ്രിയും മഹാപുരുഷനായ 

പരമാത്മാവിന്െറ രണ്ടു ശ ദംികളാകുന്നു അതിനാല് ചരാചരാത്മകമാ 

യ സ്വ്ൃപ്രപഞ്ചത്തികലുമുള്ള ശോഭ ശ്രിയുടേതാകുന്ു. ഐശ്ചയ്യുവു 

അപ്രകാരംതന്നെ ജചസ്സാമാനിയജുംഷിസാഹി ശ്രിരമൂതാസതാം എന്ന 

വേദവാകൃത്താല് ജുഗാദിചപേദങ്ങളും ശ്രിയാകുന്നു. അവയാല് പ്രതി 

പാദിക്കപ്പെടുന്നവഠം എന്നുസാരം: നാമാദ്യമക്ഷരം ബിജം എന്ന മന്ത്ര 

ശാസ്ത്രവിധിയെ അനുസരിച്ചു് ഇപിടെ ശ്രീം എന്നുതന്നെ ബിജമാകന്ു. 
വാന്തംയാന്തസമായു ദര ചേതൃത്ഥസ്വരസംയുതം സബി൯സഹിതം ബിജം 

ലക്ഷിബിജമിതിസ് മൃത; എന്നു കല്പവാകും. ഇത് ശബ്ലാത്ഥമാകു ന. ത 

ത്ത്വാത്ഥമാവിതു . ശകാരം ശിചബിജംസ്യാല് ഫ്ിന്നും രേഫമഗോസ്ത 

 ബിജകം എന്നും മന്ത്രകോശത്തില് പറയുന്നതിനാല് ധിലാഗാികളുടെ 
ബിജം ചേനാതാണു ശ്രി എന്നു അക്ഷരം അതില് രേഫം തന്െറ അഗ്നി 
തവംഹേതുവായീട്ടു ഭ ദതന്മാരുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ശകാരം 
തന്െറ മംഗളത്വം ഹേതുവായിട്ടു സവ്പസുഖത്തെക്കൊടുക്കുനനതും ആകു 

നും, അതോടുചേന്നിരിക്കുന ഈകാരത്തിന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞ അത്ഥം 

തന്നെ. ഗുരുശ്ലപയാല് ഇപ്രകാരം ബിജചതുഷ്ടയാത്ഠത്തെ സംക്ഷേപി 
ചു പറഞ്ഞ, അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇതി പന്ധിതശ്രികൃഷ്ഠഭ ണ്ഡാഗാരവിരചി തയാസബി ജാത്ഥവി 
വരണയാസവാത്ഥസാധകാഖ്യയാല്യാഖ്യായാസമേതം സന്മതിപ്രകാശ 
വിരചചിതമിന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്യോത്രം സംപുള്ല്റം. 

പട്ടം 

൯൧. ശാരദാംബാദഭൂജംഗപ്രയാതാഷ്ടകം. 

സുവക്ഷോജകുംഭാം സുധാപൃണ്ണുകുംദാം പ്രസാദാവലംബാം പ്രപു 
ണ്യാവലംബാം സഭാസോേനദ ബിംബാം സരാഗോഷ്ടരബിംബാം ഭജേശാര 
ഭാംബാമഃഭസ്പംമദബബോം ൧ 

നല്ല ഗജമസൂകംപോലെ ഉതണ്ടധിത്ത കുചങ്ങളോടുകൂടിയവായ് [ കുംഭോരാ 
ശ്യന്തമരഹസുൂ മൃദ്ധാംശേ എന്ന് മേദിനി] അമുതംനിറഞ്ഞ കലശങ്ങളെ വഹിച്ചവളായ് 
അനുഗ്രഹത്തെതുന്നെ അവലംബമാക്കിയവളായ് അതിശയമായ പ്ണ്യമുള്ളവക്കു' ആ 
ശ്രയമദയവളായ് നല്ല മുഖമാകുന്ന ചന്ദ്രബിം ബത്തോടുകൂ ടിയായി ചുവപ്പോടുകൂടിയ 



൨൯൨ സൂവരത്നമാല 

ഓഷ്ടമാ കുന്ന ബിംബി [ തൊണ്ടിപ്പുഴം]ഫലത്തോടു കൂടിയവളായി ശരദ്ൃതുവില് പൃജിക്ക 
ത്തക്കവളായി (ശാരദാശരദാരാധ്യാ എന്നു ലളീതാസഫസ്രനാമ)ശരത്ത് ളതുവല്ലെക്കില് 
സാവത്സരം എന്നല്ലെങ്കില് സംവല് സരസചരൂപിണിയായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ പ്രസവി൧൭ഒ 
ന്നവളായ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവായിരിക്കുന്ന നിന്നെ ദഭജിശഥന്നേന്. ശരം ചജ്യിന്ററുശരീരസ 
മൂഹ3. ദ്ൃതിഖ ണ്ധയതിതിശാരദാം ചാദ്ധക്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വരം. കിബമംബുനിശാ 
രയ്യുയൌവനെകര്ബ്ുരേ ത്രിഷു ശാരംഭയൌവനംദാദീയിശാരദാ. 

കുട്രാക്ഷേദയാര്ദ്ദാം കരേഞ്ഞാനമുദ്ാം കലാഭി൪വിയിദ്രാം കലാചൈ 
സ്സൂഭ ൦ പുരത്സിംവിനിദ്ദാം പുരസുംഗഭദാം ഭജേ. .,..,. ൨. 

കടക്ക ്ണി൯കൃപകൊണ്ട അലിവുള്ളവളായി കയ്യില് ജ്ഞാ നമുദ്രഡു ള്ള വളാായ് 
കലകാം ഹേതുവായിട്ട് നി ദ്രയില്ലാതവളായ. (൭ ണന്നിരിക്ക മ്പോരം . കുണ്ഡലിനീ] 
എന്നു സാരം) (കലകരം) ക്ഷി തൌഷട് പഞ്ചാശദ്വിസമധികപഞ്ചാശദുദകേഹതാശേ 
ഒവാഷ്മിശ്ചതുരധികപഞ്ചാശദനിചേദിഖിദധിഃഷ്ട ത്രിഭശന്മനസിചചതുഃ ഷഷ്ടരീരിതി 
യേമയൃുഖാസോഷാമപ്യപരിതവ പാദാംബുജയയഗം എന്നു സൌന്ദയ്യുലഹദീി. ശ് 
ഞ്ചാഷ്ടെ വഹോേശ്ുമമപികചാ3 ഷോഡശരദവശ്ശുതംഷട് ത്ിംശദൈവസിതമയിമയ്യ 
ഖാശ്ചരണജാ$ യ എദഷഷഷ്ഠിശ്ച ത്രിശത മ വത്തപച്ചാണഗാമഹാകാലസൂസ്കാന്നഫിത 
വശിമവകാലകലനാ എന്ന സഭദഗാദയം. ഇവിടെ കല എന്നതിന്ന് അംശമാത്രം എ 
ന്നത്ഥം മൂപലാധാരസ്വാധി ഷ്ലാനങ്ങാം ഒന്നാംഖണ്ഡവും മണിപൃരാനാഹതങ്ങറം രണ്ടാംഖ 
ണ്ഡ മും വിശൃദ്ധ്യാത്തകഷാം മുന്നാം ഖണ്ഡവും അവയില്വച്ചു ഒന്നാ൦ ഖണ്ഡത്മിന് മുക ഉ 
ലും രണ്ടാഖേണ്ഡത്തിന്െറ കീഴിലുമായിട്ട അഗ്നിസ്വരൂപമായ അദ്രഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാന 
വും രണ്ടാഖേണ്ഡത്തിന് മുകളിലും മുന്നാംഖണ്ഡത്തി വെറ കിഴിലുമായിട്ട സുയയസ്വരൂപമാ 
യ വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനവും മുന്നാംഖണ്ഡത്തിന് മുകളിലും ഉറദ്ധവഷഡാധാരങ്ങ ൭. 
ടെ കിഴിലും ആയിട്ട്” സോമസ്വരൂപമായ ബ്രഷ്മഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനവും ആകയാല്, 
സ്വാധിഷ്യാനത്തിന് മുകളില് അഗ്നിമണ്ഥചവും അനാഫതത്തിന്മു കളില് സൂയ്യുമണ്ഡലവും 
ഞജ്ഞാചക്രത്തിന് മുകളില് ചന്ദ്രമണ്ഡലവും വത്തിക്കുന്നു. സവ്യം ധാരാമഹീയസ്താന്മൃലാ 
'ധാരകയാസ്ഥിതാ എന്നതിനല് സവ്യൃത്തിന്നും ഞുധാരമായ മൃപം ഭൂ മത്ത്വത്തോടു കൂടിയ 
തും ഉ.ല്ൃത്തികാരണവും മണിപൃരം ജലതത്ത്വത്താകൂടിയതും ജീവനകാരണവും സ്വാധി 
ഡ്യാനം അഗ്നിതത്ത്വത്തോടുകൂടിയതും അതു” സംഹാരകാരണവും അനാഹതം വായുതത്വ 
ത്തോടുകൂടിയതും അതു” പ്രാണാദിഠ രെകവും വിശുദ്ധിചക്രം ആകാശതത്ത്വത്തോടുകൂടി 
യതും അത് സഡ്യൃകാരണവും ആജ്ഞാചക്രം മനനൂത്ത്വത്തോടുകൂടിയതും അതു” യോ 
ഗഭോഗ പ്രസാദവും ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഷഡാധാരങ്ങളിക വെച്ചു ഒന്നാംഖ൦്ഡ 
ത്തെ അഗ്നിയും രണ്ടാംഖണ്ഡത്തെ സൂയ്യനും മുന്നാംഖണ്ഡത്തെ ചന്നം പ്രകാശിപ്പി ഒ 
ന്നു. മൂലാധാരത്തില് ൫൬.൦ മണി പൃരത്തില് ൫൨.൦ ആയിട്ട്. അഗ്നികലകാം ൧൨൮൦ 
സ്വാധിഷ്ഠാനത്തില് ൬൨.൦ അനാഹതത്തില് ൫:൪൦ ത്അയിട്ട സൂയ്യുകലകഠാം ൧൧൬..ം വി 
ശുദ്ധിയിക ൭൨.൦ ഞജ്ഞാചക്രത്തില് ൬൪൦ ഞയിട്ട ചന്ദ്രകലകം ൧൩൬൦ ഇങ്ങന 
൩൬റ കലകം ദ വിക്കുന്നു. 

ഇവ ദിനാത്മകങ്ങളാണ് ഈ ൩൩൬൧ ദിനംകുടിയ കാലമാണ് സാവത്സരം അതുതന്നെ 
പരമാത്മരൂപിയായിരിക്കുന്നത് സംവത്സരോവത്സരരോ ല്വൈപ്രജാപതി3 എന്ന വേദ 
വചയം ഇക്കലകരം സഹസ്പാരവത്തിനിയായ് ചിദാത്മികയായിരിക്കുന്ന ദേധിയുടെ 
ലരണങ്ങളില് നിന്നും ഉണ്ടായിിക്കുന്നവയാണ് അഭഷ്ടരാത്തശതം വഫോ?$ ഷോഡശോ 
ത 



ഇന്ദിരാഷ്യോത്തരശതനാമസ്പോത്രം ൨൯൩. 

ത്തരകംരവേഷഴ ത്രിംശടുത്തേരശതം ചന്ദ്രസ്വതു വിനിമയ എന്ന യോഗശാസ്പവച 

നം ഇതിനെയാണ് മുമ്പില് കാണിക്കവ്പെടട രണ്ടു പദ്യണ്ടളില്യം സൂധിപ്പിച്ചി യിക്കുന്ന തും 

തസ്താന്നഹിതവശിധേകാലകലനാ എന്ന മൂ കൊണ്ട സഹസ്പ്രാനവത്തിനിയായ ദേവിക്കു 

കാലം ഭവി കന്നില്ലാ. എന്തെന്നാല് അവിട ചന്ദ്രകല മം സവകാചത്തിങ്കലും വത്തിക്ക 

ന്നു. സഹസ്കമദച ജ്യോസ്സ് നാമയോലോകതദാഹ്ൃയഃ തത്രചമന്്രായിര്യക ളസ്പവകാലം 

പ്രകാശതേ അക്ഷിണശ്ചസ ദാപൃട്ിുട കലാഭിര്ദ്ധിനഗാത്മദിദ കലാഖക്രം ചന്ദ്രമസാ 

ധൈ൯വ ഡ്ഥാനമല്യത സഥസ്റരമമമല യത്തല് ബ്രഹ്മരസ്ത്റേപ്രതി ഷ്ടി മം ദിവാസുയുശു 

ശിരാത്രൌ വീയിരഹാത്രശ്ച സഡ്വയോഃ പ്രകാശയന്ത3 ക ലാംര്സ്ധൂ തസ്താഷ കാലമത്മ 

താം ഗതാഃ എന്ന് യോഗശാസ്ൂവചനം. ആജ്ഞാചമക്രാപടിസ്ഥനായ ചന്ദ്രന്ന' കലകം 

൧൫ ആ മന്തു. ൧൬ -ഠമരത്ത കല. പരാശക്ത'യാണ്. അതോടുകൂടുട്ട് ചന്ദ്രഭലകരം ൧൬ 

ഞാന്നു. ആവ വിതൂദ്ധിചക്രത്തില് പ്രാങ മുഖക്രനമണ എദപ്പ്ാഴും സ്ഥ'തിരൂപകളാ 

യി വത്തിക്കുന്നു ഞര്ജ്ഞാപരിസ്ഥ ചന്ദ്രസ്വകലാഃ പഞ്ചമമസ് മുമാഃ യച്ചന്രമണ്ഡലം 

നിപ്യം ബ്രഹ്മരര്സ്ധ പൃതിഷ്ഠിതം തദേവഫൈന്ദവസ്ഥാനം ഹംസരാജനിമകേതനം ശാശ. 

തി പരമാനന്ദ ലഫദീ യല് കലാസ് മു മാ ഏഭാസംചിന്മയിപ്രോക്താസവധിമശ്വെകജീവി 

താ തയാസംമമളി താഃ പൂറാ കലാ ഷോഡശസാങ്ഞി താര് വിത ദ്ധൌഷോഡശകലേ 

ഷ്വാ വു മ്യപ്യാങ മുഖക്രമാല് സന്തരം പരിവത്ത ന്ത കലാ$സ്വ$സ്ഥിതി രൂപകാര് എ 

ന്ന് യോഥശാസ്ൂവചനം. ഇത്ങിനെ നിയമ്യകലകറം സഹ സ്സാരത്തിജംമ വത്തിക്കയാല 

ത്രേ കചകളെ. ക്കൊണ്ടു ഉറഗ്മാമവറം എന്നു പാഞ്ഞത്. ആരേണങ്ങളെ ണ്ടു നല്ല 

മംഗലമുളൂളവഒരയി പുരത്തെ (ശ്ചക്നഥരത്തെ ധരിക്ഒന്നവല്ധായി (പുരം-ശ്രിചര്ര 

നഗരം ധ്റഠിയത ജുതിപുര ന്ഥി) നിദ്രയില്ലായവഭായ് (3 ദവി എന്നു സാരം ദദവകുരം ഉ. 

റഭ്തമില്ലാത്തവരാകയാര) തൊ മുമ്പില് തുംഗഭദ്രാ എന്ന നദിയുദധള.യ് ഇരിക്കു 
ന്ന ശാരദാംബയെ ഭജ ദഒമന്നന. ല് 

ലലാമാംകഫാലാം ലസരഗാനലോലാം സ്വ$മമരൈതകപാലാം 

യശ ശ്രികപോലാം കുരേത്വക്ഷമാലാം കധല്സ്വ റമാലാംഭജേ, , .... 

ലലാമംകൊണ്ടു അടയാള മപ്പിട്ട നെഠറിയോടു കൂടിയവളായ് (ലച്ാമാ എന്നത് 

ശിരസ്സില് കെട്ടന്ന ഒരാദരണ വ.ദശഷമാകുന്തു. ചുട്ടിചൂവു എന്നു തമിഴ് ഇതുകേരളത്തില് 

നട തള) പ്രകാശിക്കുന്ന [നല്ലി]പാട്ടുകളില് താല്ലയയുമു ള്ള വളായ തന്െറ ഭക്തന്മാ 

രെ രക്ഷി കഒ്നെവളായ കിത്മി പഐശ്ചയ്യും എന്ന രണ്ടു കവിരാപ്രദേശങ്ങളു ള്ളവളായ് 

കയ്യില് അക്ഷ മാലയുള്ള വായ് [അക്ഷമാലാ അകാ $ പ്രഥമോദേവി ക്ഷകാരോന്ത്യസൂ 

തഃപരം അക്ഷമാദലയി വിഖ്യായാ മാതൃകാവട്ല്ര്ൂപിണി എന്നു ജ്ഞോനാന്റ്റുവവചന 
ത്താല് ൫൧ അക്ഷരര്രു പങ്ങളായ തത്സംപ്യൊകങ്ങ്ായ മണി കമളോടുകൂടിയ മാല എന്ന 

ത്ഥം ഇവിടെ സ്ഫടികമാചയാകുന്നു. ദോദി പക്താചതുദിഃ സ്ഫടികമണിമയീമ ക്ഷമാ 

ലാന്ദധാനാ എന്നു് അശ്ചലായനന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പേലാമം ലാണ്രനേദ്ധവദജ ശൃഠ 

ഗേപ്രധാനേ ദ്രഷായാം തഥാബാലധിചചു ്ഡര്യാഃ എന്ന് മേദിനി അതിനാല് നെററി 

യില് പുണ്ഡു൦[കുഠി]യു ള്ളുവരം എന്നും അതന്ഥം വരും തിളങ്ങുന്ന സ്വട്ട്റുമാലര്യാടു കൂ 

ടിയവളായ് [ഹിരണ്യവണ്ണം ഫരിണിം സുവദ്ലുരജത സ്റജാം എന്ന ശ്രുത് $:]ഇരവകഒ 

ണ ശാരദാംബയെ ഞാ൯ ഭദിക്ഷാന്ന൯. 

സുസിമന്തമവേണിം ദുശാനിര്ജിതൈണിം രമല്കീരവാണിം നമദ്ധ 
ജപാണിം സുധാമ ദ്ഥരാസ്ക്യാം മുദാവ്്്റയലൂസ്യാം ഭം... ര: 



൨൯൪" സൃവരത്നമ്ഥാല 

നല്ല നെററിത്ത ടമത്തടൂമ കെട്ടിവെച്ച തലമുടിയോടും കൂടിയഡാളായ് തണ്െറ 
നോദഭമകാണ്ടു നിമശ്ശേഷം ജയിക്ക പ്പെട്ട മാന് മപടദയാടു കൂടിയവളായ് [ മാന് പേടയേ 
ക്രാഠം ഭംഗിയില് നോക്കുന്ന വളായ് എന്നു സാരടി ക്രി ഡിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിളിക 
്രടെ എന്നപോലെ നല്ല വാക്കുകള ള്ളവളറയ് വണങ്ങപ്പെട്ട വജ്ൂപാണിയോടുളൂടിവ 
കായ് [ 3മവേന്ദ്ര നാല് വന്ദിക്കപ്പെടട വളായ” എന്നു സാരം] അമുൃതത്തിന്െറ ഇരിപ്പിട 
മായ മുഖമള്ളവളായ് സദ്ന്താഷാകൊണ്ടു അ വ്ല്ു ചമായ ലാസ്യ [നത്തനിത്തോടുകൂടി 

യവളായിഠികടന്ന ശാരദാംബഭകയ ഭജിക്ക?ന്ന ൯. 

സുശാന്താം സുദേഹാം ദുഥന്തേചചാന്താം ലസല്സ്ല്ലതാംഗിമനാ 
ദ്യാമനന്താം സൂരത്താപസാന്തസ്ത്രരോജ സ്ഥിതാന്താം ഭജേ... ൫ 
€ [4] 11] 

നല്ല ശമ ഃത്താടുകൂടികവളായു നല്ല ദേഹമുള്ളവളായും കണ്ുകളു൭ടെ, അററങ്ങ 

കില് തലമുടിയുടെ അാറത്തോടുകൂ ടിയവളായും നീണ്ട കറ്ണാള്ളവളായും എന്നു സാരം) 
ശോഭിശഒന്ന നല്ല വല്ലിപോലെ കൃശമായ ശരീരമുള്ളവളായും ജനിക്കാത്തവളും മരി 
രാത്തവള തആയ്യം ചിന്ത ച്ചുർകാണ്ട്രി ദരന്ന താപസന്മാരുടെ മന$പത്മത്സികല് സ്ഥി 
തിചെയ്യുന്ന ചളായും നയിക്കുന്ന ആ ശാരമാംബയെ ഭജിക്കു:ന്നന്. 

കുരംഗേതുരംഗേ മൂഗേസ്ദേഖഗേനസ്നേ മരാകേമദേഭേമഹേക്ഷേധിക്ക 
ത്ത ൪; രൂ പ്പ ലു ഡ്വാം ഗഹ്യയ്ക്കാ്ാുലും$ സ്ദാസാമ്ടപാം ഭടേംംംം,ംംംം ൬ 

മാന്. കുമിര. സിംഹം. ഗരുഡന്. അഴയന്ന-. മത്തഗഒം. വല്യകാള ഇവയുടെ 

പുറത്തു കയി സഞ്ചരികന്നേവളായും നവകിതിഥ യില് വീണമയാടുകൂടി എപ്പ. റും 
സാമത്തിനൊ ദ്രൂപദത്താടുകൂടിയ വളായൂം ഇരിക്കന്ന ശാരദാഃബഭയെ ഭജ ക്ടന്നേന്. 

സാമത്തി൭ന്െറ രൂപാ” സാഗി മമാകുന്നു. [ശ്രീ വഷ്കൃരൂപം ഖലുസാമധവേദസൂു 

സ്കാല് സമുല്ലുന്നരിദം ഹി ഗിതടി] എന്ന ഭാതവാ ഭയത്താല് സാമവേദം ഗാനന്ദ്രപവും 
തരതിങക്കല്നിന്നുണ്ടായമ് സംഗീതയും ആകുന്നു. അധിനാല് എപ്പോഴും വീണയില് പാ 

ടിക്കൊണ്ട'രിക്കുന്നവാം എന്നു സാരാ] 

ക്യ ് ചലല്കാന്തിവഫാ'ം ജഗന്മോഫനാംഗിം ഭജന്മാഠസാംഭോജസു(ഭാ 
ന്തമുംഗിം നീജസ്നോത്ര സംഗി തനൃതുപ്രഭാംഗിം ഭേ... ൭ 

ഇളകി കാണ്ടിരിക്കുന്ന ശോഭചംക്ക [അഗ്നിയായുഠ അഗ്നിയെപ്പോഴല പ്രകാ 
ശിക്കുന്ന വരം എന്നു സാം] ജനങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന അവയവങ്ങളുള്ളവളായും 
[സുന്ദ ടിയായും എന്നു സാരം] ഭജി ചന്ന വരു൭ട മനസ്സാകുന്ന താമരപ്പൂവിന്നു സം 

ദ്രാന്തയായ പെണ്വണായും [ഹൃദയത്തില് വസിക്കുന്നവാം എന്ന സാരം] തനെ 
സ്മോത്രങ്ങാം പാട്ടുകഠം ഞട്ടങ്ങറം ഇവകൊണ്ട ശേദിക്കന്ന അംഗമുള്ളവളായും ഇഡി 
ക്കുന്ന ശാരദാംബയെ 8 കഴിക്ക ന്ന ൯. 

പുരാശംകരാചായുവയയപ്രസന്നാം ലസദയ്മന്ദഹാസപ്രഭ:വ ക്രചി 

നാം ചലച്ചഞ്ചലാചാരുതാടംകകണ്ന്റാം ഭജേശാരദാംബാമജസ്രംമദം 

ബാം ൦ ക വൃ 

പണ്ട് ശാ:കരന് എന്ന ആചായുരശ്രധ്യകല് സന്തോഷിച്ചവളായ് ശോഭിക്കുന്ന 
പുഞ്ചിരിയായ പ്രഭ കൊണ്ടു അടയാളപ്പെട്ട മുഖമുള്ളവളഠയി ഇഭളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 



ഇന്ദിരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്ലോത്രം ൨൯൪ 

മിന്നല് പേലെ മനോഹരമരയി പള ചെവികളോടുകൂടിയവളായി താട 

കടതാട എന്ന കണ്ണാദരണം] ഴിക്കുന്ന ശാരദാംബമയെ എപ്പാഴും ഭജിക്കന്നേ൯. 

പദേദൃസ്ലൂഭകമ്യ്യാനരശ്ശാരദാംബാ ഭു ംഗവപ്രയാതംത്വിദംശുഭ്ധചി 

ത്ത ഭധേത്തസ്പു മാധുയ്യുവാണി പ്രവാഹ $ കവിപ്രൌഡഥവന്ദയസ്ത്രദാജി 

ഹമികാഗ്രാല് ന് 

ഏതൊരുമനുഷ്വയന് ശാരദാംബയുടെ ഈ ദ്ൃജംഗപ്രയാതത്തെ ദക്തിദയാടുകൂടി 

പഠിക്കുന്നുമവാ;, അവ നെറ ജി ഫാഗ്രത്തി ക്കല് വിന്നു എധച്പാഴും മധുരരസത്തോടുകൂടിയ്യം 

കവിദ്രഷ്ടന്മാരാല് ബഹുമാനിക്കത്തക്കതായും ഇടിക്കുന്ന വാണിപ്പവാഹം ഭവിക്കും. 

ജതി ശാരദാംബഭൂജാഗ പ്രയാതം സാ൨ ണും 

൯൧. ശ്ര! ശാരദാം“ബകവച. 
മ അശ്വ "ലക്ക കാം 

വ്രഹ്മാവു” പറഞ്ഞു: കവചസ്വാസ്വവിപ്പേ ഭൂഷിരേവ പ്രജാപതിഃ സ്വയംഛ 
നദശ്മ'ബൃഫരി ദേഖതാശാരദാംബികാ സറ്യൃതത്തവപരിജ്ഞാനസവ്യാത്ഥസാധമനഷ്യച ക 
വിതാസുച സമ്പാസുവിനിയോഗഃ പ്രകിത്തിത$. 

ഹേ നാരദ ഈ കവപചമന്ത്രത്തിെറ ജഷി പ്രജ:പതിയും ഛന്ദസ്സ് യയഠ 

ദേവത ശാരമാബേയും ആകുന്നു സഡവ്മൃതത്ത്വങ്ങളെ അറിയുന്നതിലും സകലാത്ഥങ്ങളെ 
സാധിക്കു ന്നയിലും സഭല കവിരകളി ലും ആകുന്നു ജതിമവന്റ വിനിയോഗാ. 

ധ്യാ 0 ഷി 

ടി പി ു, ക ക] സരസ്വതി ഛശുക്ലവണ്സ്ാംസസ്ത് തം സുമരോഹരാം കോടിച് പ്ര 
ഭാമുഷ്ടചൃഷ്ട ശിയുക്തവിഗ്രഹാം വഹ്നീശുഭ്ധാംശുകാധാനാം ധിണാപു 
സൃകാധാരിണിം രത്നസാരേന്ദ്രന് മ്മാ നവഭഷണദഷിതാം സുപ്ൃജി 

1] ചം ര താം സുരഗണൈര് ബഫ്മവിദ്ററശീവാഥിഭഃ വന്ദേഭ ്യൊവന്ദിതാഞ്ച മുനി 
ന്ൂമനുമാനവൈഃ 

വെളുത്ത നിറമുള്ളവളായി പുഞ്ചിരിധയാടുകൂടി മനോഹരമായി അസംദ്വചനു 

പ്രദചളെ അപഹരിച്ചു തടിച്ച ശോഭ ദയാടുകൂടിയ ശരീരമു മളവളായി അന്ന യെവ്.ലെ 
തുദ്ധമായിരി ജന്ന പട്ടു൨ സൂം ധരിച്ചവളായി കയ്യില് വീണയും പുസൂകവം ധയില്വവ 
ളായി ശ്രേഷ്ടങ്ങളായ രത്നങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പുതിയ ആഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചുവ 
ഭായി ബ്രഹ്മാവു, വിഷ്ണും ശി൨൯ മുതലധയ ദേവസമൃഹത്താല്യം മുനി ശ്രേഷ്ടന്മാരാലും മനു 
ക്കളാലു-, മനുവംശത്തിലുള്ളവരാലും ദ്തി.യാടുകൂടി വന്ദിക്കപ്പെടുവളായ സരസ്വയി 

യെഞ്ഞാന് വന്ദിക്ഭന്നേന്, 

1) പ 

ഓം ശ്രീം ഹരിം സരസ്വത്യൈസ്വാഹാശിരോമേപാതുസദു; ത3 ശ്രീം 
വാശേഖതായെ സ്വാഹാഫാലം മേ സഖ്ൃദാവതു ഓം ഹ്രിം സരസ്വ 



൨൯൬ സൂവരത്ഥമാല 

ത്ൈസ്വാഹേതി ശ്രോര്രേ പാതു വിരന്തരം ഓംശ്രീം ഹ്രീം ഭഗവതൈ) 
സരസ്വതൈൈ സ്വാഹാ യേത്രയുശം സദാവതൂു ഹ്ലെം ഡ്രിം വാഗ്്യ്യാദി 
ന്്യൈസ്വാഹാ നാസാംമേ സവിദാവതുഫ്ര്ം വിദ്്ാധിഷ്ടാതുദേല്ൃസ്വാ 
ഹാചോഷ്ഠംസദാവതു ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ബ്യാഫഷ്മ്യൈസ്വാഫേരിദന്തപംമതിം 
സദാവതത ഐമിതയകാക്ഷരോമന്ത്രോ മമകണ്ണം സദാവതു ഓം ശിം ഡിം 
പാതുമേഗ്രിവാം സ്തൃന്ധൌമേശ്രിം സദാവതു ഓം ഫ്രിം ലിദ്യാധിഷ്യാതുദേ 
ധ്വയൈസ്വാഹാവക്ഷഗ്സ ദാവതു ഓം ഫ്രിം ധിദ്യാധിസ്വരൂപായൈ സ്വാ 
ഹാമേ പാതുനാഴികാം ഓം റിം കിംവാണ്ട്ദൈസ്വാഹേരിമമഹസ്ടൌസ 
ദാവതു മാം സവവമ്്റ്റാത്മികായൈപാദയുശം സദാവതു ഓംവാഗധിഷ്യാ 
തുദേല്ൈസ്വാഹാസവം സദാവതു മംസവകണ്ണവാസിധ്മയസ്വാഹാ 
പ്രാച്ച്യാം സദാവതു ഓം സവിഭിഫ്മാ ഗല വാസിന്വയൈ സ്വാഹാഗിടിശിര 
ക്ഷതു രാംഹ്ലെംഡ്ഥിം കിം. സരസ്വത്യൈബുധജനന്യൈസ്വാഹാ സന്ത 
തം മന്ത്രരാജോയം ദക്ഷിണേമാംസദാവതു ഫ്ലെം ഡ്രീം ശര് ി ത്ൃൃക്ഷരോ 

മന്ത്രോമനെര്യത്യം സവദാവതു ഓം ഐം പിഛ്മാഗ്രവാസിന്രയൈ ചാ 
ഹാമാം വാരുണേവതു ഓം സവാംബികായൈസ്വാഹാവായധ്യേമാംസദാ 
വരൂ മാംഫ്ഐെംശ്രിംക്ലിം ഗദ്യഖാസിന്മൈ സ്വാഹാമാമുത്തരേവതു 
റ്റം സവശാസ്ത്രവാസിനൈൈ) സ്വാഫൈശാന്യാംസഭാവത്ത ഓം്ഥീം സ 

വപൃജ്ിതായൈ സ്വാഹാചോദഭധ_ംസഭാവതു ഫ്രിംപു സുകവാസിന്റയൈ 
സ്വാഹാധൊ മാം സദാവതൂു. ഓം ഗ്രന്ഥബിജസ്വരൂപായൈ സ്വാഹാ 
മാം സവ്യതോവതു. ഇതു മന്ത്രസം ഗഹമാകയാല് ല്യാഖ്യാിച്ചിട്ടില്ലാ. 

ഇര്ധിതേ കഥി ഭം ബ്ഹ്മന് ബ്രഹഫ്മന്ത്രെദഘധി ഗഹം 

ഇദം൭.1പജയംനാമ കവ്ചം ബ്രഹ്മത്രപകം. 

ഹേ നാദ! നിയക്കായിട്ട് ഇപ്രകാരം ബ്രഹ്മമന്ത്രങ്ങ ഭൂ.രട സമൂഹമായ ദേഹ 

ത്തോടുകൂടിനതും വിശ്വജയം എന്തു "പരോധടുകൂടിയും ബ്രഫസ്വരൂപമായും ഇരിക്കുന്ന 

കവ൨തെപറഞ്ഞു ി 
൮൨ 

്) ല ന ി ചി ചു യല്യഡ്രത്വാഭഗവാന്ശൂക്രഃ സവടൈതേൃഷ്ടപൃജിത$ 
യഭ്ധത്വാപ ഠനാല് ബുഹ്മന് ബുദ്ധിമാംശ്ച ബൃഹസ്പതിഃ 

പഠനാഭ്ധാരബാദ്ാഗധികലിസ്മോലാല്മീകോമുനിഃ 

സ്വായംഭുവോമനുക്ചൈവ യല്യഡ്രത്വാസവ പൂജിതഃ 

കണാദോഥൌതമഃ കണ്വ പാണിഡിഃ ശാകടായ ൨, 
ഗ്രന്ഥചേകാരയല്ധ്രത്വാദ 8 കാത്യായന൯$ സ്വയം 

യം 



താരാഷ്ടകം ൨൯൭ 

ധത്വാവേദവിഭാഗഞ്ച പുരാണാന്യഖിലാനി ച 

ചകാരലിലാമാത്രേണ കൃഷ്ണുദ്വൈപായനോമുവിഃ 
ശാതാതപശ്ചസം വലത്തോ വസിഷ്ഠ ശ്വപരാശര. 

യല്യഡ്ലൃത്വാപഠനാല് ഗുന്ഥംയാജ്തവല്ല്ൃശ്കാരസര്. 

ജഷ്യശൃംഗോഭരദ്വാജശ്ചാ പി കോദേവല സ്ഥാ 

ജൈഗീഷപ്യ്യോയയാരിശ്ചധ്രതവാസവ്ത്ര പൂജിതഃ 

ഉക്തക്നേഷ്ണേനഗോലോകേമഹും വൃന്ദാവനേവയേ 

രാസേശ്വരേണവിട$ുനാരാസേവൈരാസമസ്ധേലേ 

അതിവഗോപയിയതഞ്ചകല്പവ്ൃക്ഷസമംപരം 

സാരം. ഇക്ക വചമത്തത്തെ ധഠിച്ചിട്ട ശൃുദ്രന് അസുരന്മ:രാല് പുജിക്കച്ചെട്ടവ 

നായി. വ്യാഴന് ബുദ്ധിമാനായ. വാല്മികിമുനി കവിഗ്രേഷ്ടനായിസ്വായം ഭൂവമനു,എ 

ല്ലാരഘും പൃജിക്കപ്പെട്ടവനായി. രണാദന് കണ്വന് പാണിനി ശാകടായന൯ ഇവര് ഗ്ര 
ന്ഥങ്ങളളയുണ്ടാി ദക്ഷന് കായ്ച്യായനന് ഇവരും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയുണ്ടാക്കി ബാദരായണ 

൯ എന്നു പേരുള്ള വ്യാസമഹഷി, പുരാണങ്ങളെയുണ്ടാക്കി. ശാതാതപന് വസിഷ്യന് 
സംവത്തന് പരാശരന് യാജ്ഞവല്ല്യന് ലഷശുഗേന് ഭരദ്വാജന് ത്തസ്മികന് ദേഖലന് 

ഇവരും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയുണ്ടാക്കി ജഴയഛ ശ്രവായ യയായിരാജന് എല്ലാവരാലും പൃജി 
പ്പ ക്കപ്പെട്ടവനായ്! ഏനിക്കായിട്ടു” വൃന്ദാവനത്തില് വെച്ചു ശ്രികൃറ്ണ്ുനാല് ൭പദദശിക്ക 

പ്പെട്ടയാകുന്നു. 

ഇതി ശ്രിദേപി ഭാഗവതനധ മസ്ലേന്ധോക്തം ശഃരദാകവചം സംപൃണം. 
മ്ി 

൯൨. താരാഷ്ട്കം. 

മാ തര്നിലസരസ്വരി!പ്രണമതാംസൌഭാഗ്യസംപല്പ്രദേ! 
പ്രത്യാലിഡപദ ്ഥിതേ ശി ൧൨൭: ദ സ്ത്രാധ നാംഭോരുഹേ! 

പുല്ലേന്ദി പരലോചനത്രയയുതേ'കര് രികപാലോല്പലേ 
റി ഖഡ് ഗംചാദധരി ത്വമേവഖശരണ. ത്വാമിശ്വരീമാശ്രയേ ൧ 

സൊൌഭാഗ്യസംപത്തുകളെ  ക്കാട 
ന ലം ൽ 

ള് ാൂപ് മു ല് പദരമത്ത 2റപ്പിച്ചവളേ! പുഞ്ചിഥിയുള്ള മുഖപത്മത്തോട്ട 
ടു ടന് | കുട'യവ2ള! വിടനാ കര കേവളപ്പൂര്പാലെയുള്ള മുന്നുകണ്ണ ദ ളേോറടടകൂടിയവളേ! കത്തി 

വയെ ധറച്ചുവളേ! വീധന്നെശണം. ഇരശ്വരിയായ 
നിംന്നത്തന്നെ ആശ്രയിക്കു :ന്ന൯.. ഈ വനീചസസ്വധി ഥദ്ധാമത്തെ ബുദ്ധഖെറ ഭയ്യ 

മാതാ! നിം സരസ്വയി! വന്ദിക്കന്ന വക്ക് 

രിമചര്യാട്ട ഉതപലം വാം ഇ 

യാണെന്ന ത്രികാണ്ഡർഭഷത്തില് പറയുന്നു. ൧൫൨;ബുദ്ധ ൯ ഖസ ൨(ണനാകുന്നു. ബു പപ ലി 
ന്മാ, ലോകന.ഥസു 2ലാകേശ3 സഃരാജിഗുണ സാഗര ലോര്കേശ്വരഃ മപാദൈവതഃ 
₹റുധാ൨ ഷീഹലാഹല$ സ൩ഖാവയിശ്വരഃ കന്യാരാ£മാ സിതാഭമശഖരഃ ” ചിന്താമ 
ണി:പ മപാമ്നിര്ബ്ബഹു രൂപ ഖസര്പ്പുണ3 അവിചിദര് ചികാരണ്ഡ പാപ തേല പ്രിയ; 

എ വക്രസൂഃയ്യാവഃലാകിഴെ ഭായ്യു ഠം താരാമഹാശ്രീമരാംകാരാ 
ച; 



൨൯൮ സൂവരത്നമാല 

സ്വാഹാ ശ്രിശ്ചമര്നാരമാ താരിണിച ജയാനന്തശിവാ  ലോകേശ്വരാത്മജാ ഖദ്ൂരവാ 
സിനി ഭദ്രാ വൈശ്യ നിലസരസ്വതീ ശംഖിനീചമഹാതരോ വസുധാരാധനന്ദദാ ത്രി 

ലോചനാ ലോചനാ എന്ന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ബുദ്ധമതവും ആയ്യുമത 

വും രണ്ടാനെന്നു ധയിക്കരുതു'. രണ്ടും പൃദ്യകാലത്തു ഒന്നുതന്നെ. ലോകത്തില് ചാവാകമ 

തം പ്രബലപ്പെട്ട :പ്യുഴാണു ബുദ്ധമതം നിരീശ്വരമായിവന്നതു'. പൂവ്വബുദ്ധമ തത്തിചു 

ലും ആയ്യുമയത്തിലും പറയപ്പേടുന്ന തത്വങ്ങളും ദേവന്മാതം ഒന്മതന്നെയാണ് പര്യാ 

യഭദേദം മാത്ര മേയുള്ള എന്നും ബുദ്ധന്മാര ജന്തുൂഹിംസാപരമായ യാഗത്തെ മാത്രം നി 

ഷേധിച്ചു എരന്നയുള്ള്ു എന്നും അറി ഞ്ഞുകൊള്ളണം. ജയമദവര് ഉണ്ടാക്കിയ ഗീമഗാ 

വിന്ദത്തിലും (കേശവ ധൃതബുദ്ധശരിര) എന്നു സൂയിച്ചി രിക്കുന്നു. അപ്രകാരംശ്രീ വിദ്യാ 

പൃജയിലും ബുദ്ധനെ ത്രിപുരസുന്ദരിഡുടെ ത്തവരനേദേവതാസമൃഹത്തില് പൃജി 

കപപ്പെടുന്നുണ്ട . നൈഷധിയ ചരിത മഹാകാധ്യത്തിൽ നളന്ബുദ്ധനെ വന്ദിച്ചതിയി 

ട്ട് ശ്രിഫഹഷ്ന് പഞ്ഞിരിക്കന്നു. വിശേഷിച്ചു! മഭെശവമതസ്ഥതടെ ദൈവമറയ 

ശിവന് ഒരു കാലത്തു ബുഭ്ധദന ഭജി പ്രത്യക്ഷമാക്കിട്ടു ബുദ്ധനിക നിന്നും ല്യാ 

കരനെ ശാ സ്രുഭത്ത അഭ്യസിച്ചു എന്നും ബുദ്ധന് ശിവന്നു മാഹശവര൯ എന്ന സ്ഥാന 

പ്പേ൪ കൊടുത്തു എന്നും കാ ണ്ഡാവ്യുഹത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ദ്േ്രാകം കൊണ്ടു ശ്മശാ 

നവാസിനിയായ കാജിയയും സരസ്വയിരയേയും ഒന്നാക്കി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസൂ 

വത്തില് കാളിയും സരസ്വതിയും രണ്ടല്ല. മുലപ്രകൃതിയുടെ കായ്യുമായ ദുഷ്ട നിഗ്രഹ 2൨ 

ഷ്ഠപരിപാലനകമ്മങ്ങളില് കാളി ദുരഗാ സരസ്വതി ലക്ഷി എന്നിങ്ങനെ ത്രേ 0ഴ 

പ്പ്ോം പല പയ്യായങ്ങളും രൂപ ഃഭദങ്ങളു.ം ഉണ്ടായി എന്നു മാത്രമേയുള്ളു. എന്നു സാ 

രം ഇവിടെ ബുദ്ധന് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലാ പരമാത്മാവുത ന്നയാണ് അതഒന്െറ ക 

ലയാകുന്നു സാസ്വതി. സാക്ഷാല് ബു്തമന മനസ്സകൊണ്ടു അറ്ഞ്ഞുവരേയും ശാസ്സങ്ങ 

ഉില് ബുദ്ധഗധമാര് എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നു.൨൩. മത്തെ ബുഭദ്ധനായ സി അാത്ഥനെയാ 

ണു ഇപ്പ്യോരം ഉ.ള്ള, സാനാണന്മാര് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു. അവന്െറ ഉപദരദശങ്ങള, 

പൃവബുദ്ധന്മാരില് നിന്നു സിദ്ധിച്ചയാണു . 

ചാചാമീശ്വരി! ഭക്തകല്പലതികേ! സവാ ത്ഥസിദ്ധിപ്പദേ! 

ഗദ്യപ്രാകൃതപദ്യജാതരച നാസവാത്ഥസി ദധിപ്പദേ! 

നിലോദിവരലോചനത്യയുതേ! കാരുണ്യയവാരാന്നിധേ! 

സൌഭാഗ്യാമൃതവഷണേയ കൃപയാസിംചത്വമസ്മാദശം. ൨ 

വാക്കുകളുടെ ഈശവര! (അധിഷ്ടാനദേവ) ഭക്തന്മാക്ട് ഇഷ്ടങ്ങമള സാ 

ധിക്കുനതിന്നുള്ള കല്യ വല്ലിയായുള്ള. വള! സലപച സവ്ധത്തുകളു.മടയും സിദ്ധ യെ (ച്ാഭ 

ത്തെ) കൊടു ഒന്നെ വള! ഗദ്യം, പ്രാകൃതം, പദ്യുജയാതം ഇവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നയില് സകല 

ശബ്ദുസാരങ്ങളു.ടയും സിദ്ധിയെ കൊടുക്കുന്ന൨ ളേ! കരിതുവളപ്പുപോലെ ശോഭിക്കുന്ന 

മൂന്നു കണണകളോടുകൂടിയവള്ശേ! സമുദ്രഭചംപോചെ അളവററ കൃപയുള്ളവളേ! ഭവതി ന 

ല്ല ഭാ) സംബന്ധമായ അമുതത്തി വെറ മഴകൊണ്ടു. എന്നെപ്പ്ോലെയുള്ള൨ ഭാ നനയ്റ്ു 

ക. (എനാല് ഭാഗ്യസ മുദ്ധിയെത്തസാലു) എന്നു സാരം. 

ശവേ! ഗവസഃഹകൃൂരിതതരോസര്ചാദ വേഷോജ്വലേ! 

ല്യാഘ തപകം പരിചിതസുന്ദരകടി ധ്യാധൂ തഘംടാംകിതേ! . 

സദൃയഭകൃത്തഗളദ8പര ശിയ മുണ്ഡദ്വയി മു ദ്ധ 

ഗ്രംധവിശ്രേണി മു നസ്ധദാമലലി ൭!ഭീമേ'ദഭയംനാശയ, ൩, 



താരാഫ്ടകം 
൨൯൯ 

(ശൃ നോതിസവാഃ പ്രജംസ്സാഹാദര ഇതി ശവ്യാശൃഫിംസായാം) സംഫാരകാലത്തു 

സവ്യപ്രജക ളയും സംഹരി കടന്നവര്! അഭിമാ നക്ക ടുംകൊണ്ട നിറയപ്പെട്ട ദേഹത്തേ? 

ടുകൂട'യവളേ! സറ്റ്യാദിക ളെ ക്കൊണ്ജ. വേഷംകൊണ്ട ഏററവം പ്രകാശിക്കുന്നവളേ! 

പുലി ത്തോലുകൊണ്ട ച്യാഠലപ്പട്ട മനേഫഹരമായിരിക്കുന്ന അരയില് വിശേഷമാംവണ്ണുട 

് [! 

നാലുപറയും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ് കളെ ക്കൊണ്ടു അടയാള പ്പെട്ടവചേ! അപ്പ്യോ 

ഉംത്തരന്ന മുറിക്കപ്പെട്ട കഴുത്തില് നന്നും പുറചെ.ടന്ന ചോരമയാടഃചന
ാ ബങ്3 മസൂകങ്ങ 

രൃൂടെ തലമുടിയില് മുഴകൂടട്ടം എന്നപോലെയുള്് മനഷ്യക ബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടു മാല 

കൊണ്ട്” മദനാഹഴിയായവള! ഭയകര! ഭയത്തെ നശിപ്പിച്ചു, 

മായാനംഗവികാര തപലലനാബിന്ദ്വഭചന്ദ്രാത്ഥികേ! 

ഫഹുംപുട് കാരമയി! ത്വമേഖശരണം മംത്രാത്ഥീകേ!മാദൂശഃ 

മൂത്തിസ്ടേജനനി! ത്രിധാമഘടിതാ സറ്ൃലാതിസൂക്ാപയരാ 

ചേദാനാംനഹിഗോചരാകഥമപി പ്രാപ്യാംനുതാമാശ്രയേ.” ൪ 

ഫ്രീം ക്രീം ഐം്രിം എന്ന ബീജങ്ങളുടെ സാറ രൂപയായി, പിന്നെ ഹു ഫട 

ഹ്്ന്ന ബിജങ്ങളാടുകൂടിയ മന്ത്രരൂപി ണിയായു 3ളവളേ! എന്നൊപ്പാലെയുള്ളധന്നു നി 

തനനെ ആശ്രയമാ കന്നു. ഫേ മാതാധേ നിന്െറ ശഥിരം മുന്നുവക രേജസ്സുകള്ളെ (സത്വ 

ു ധം ധം പ; 2 7 റ ച്ചി നി 

രഭസുരസ്സുകക്ളൊര്ച്ചേത്ത മായ ഠിച്ചുതായ അതിസ്ൂക്ഷ്മയായ (ഇന്രിയങ്ങറാ ക്ട് എത്താ 

ത്തതായ ) എ,ങ്ങും ഡിംഞ്ഞ മായ! ഗവദങ്ങാംക്കു പോലും ഫ്ത്താത്ത മായിരി കന്നു. പിന്നെ 

തി റി നിര നിനെ ശ്യ 
എങ് നെയെങ്കിലും ൨.ണിലപ്പട്ടു പ്രാപിച്ചു നമൂയയായിര ക്ടുന്ന ൮ ഞശ്ര്രയ 

ക്കുദന്നന്. 

ത്വത് പാദാം ബുജസേവയാ സുകൃതിനോഗ എന്തിസായുജ്യതാം 

മുഷതാഃ ശീ പരമേശ്വരി!ത്രിണയന ബഫ്മാദീസാമ്യാ ത്മനഃ 

സംസാരാംബുധിമടജുനേപടുതമാന
ൈവേന്ദ്രമുഖ്യാന്സുരാ൯ 

മാതസ്പത് പദസേവനേഫിലിമുഖോയോമന്ദ
ധിസ്ഡ്റേഖതേം ൫ 

അല്ലയോ ശ്രീപഠമേശവധി! സകൃതികളായ൨൪ വിറ്റ പാദസേവകൊണ്ട 

ശവന് ബ്രഹ്മായു മുതലായവരോടു തുല്യഠത്മാക്കളായി മുക്തന്മാനായി നിടെറ സായുജ്യ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. സംസാര സ്ദ്രത്തില് മുതുവാന് സരത്ഥരായവര് അപ്രകാരം പ്രാ 

പിക്കുന്നില്ലതന്നെ. അല്ലയോ മാതാ! റിഭന്റ പാദാസവയില് ഏതൊരുത്തന് ഇ 

ന്രാദികളെ സേഖിക്കുന്നുഃ അവന് മന്ദബുദ്ധിയാ കന്നു. 

മാതസ് ത്വത് പദപംകജ 3പയരജോമുനാംകകോടിരീണ 

6 ദേധാജയസംഗരേയിജയിനോയിശ്ശുംകമംകേ ഗതാദ 

ദേഖോഹംഭുവനേനമേസമജഇതിീസ് പഭ്ധാംവഫന്തഃപരേ 
ച 

തത്തുലുനിയതംയഥാ സുഭിരമി നാശം യ്രുജന്തിസ്വയം. ൩ 

ഹേ മാതാധലേ! നിനെ രണ്ട പാദപജാംജങ്ങളിലെ പൊടികാം പയിഞ്ഞു അട 

യാളപ്പെട്ട ജടകളോടുകുടിയ ആ ദേധന്മാര ജയത്തിനായിക്കൊട്ടു 28 യുദ്ധത്തില് ; ജയ 

ശീചന്മാരായിറ്ടു സംശയംളുടാതെ യുര്തത്തിനു പോകുന്നു, ഞാന് ദദവനാകുന്നു എന്നോ 



൩ഠാഠ സൂവരമ മാല 

ടു തുല്യനായിട്ട ആരുമില്ല എന്നു അസൂയയെ വഫിക്കന്ന അസ്ുരകാം ദവകമളോഭ എപ്പ യുദ്ധാചെയ്യിട്ട പ്രാണങ്ങ ളോടുകൂടി തനിയെ കരിക്കുന്നു. 

ത്വന്നാമസ്തകരണാല് പലായനപരാദ്ദഷ് ടു ംചശക്താവതേ 
ഭൂതപ്രേത പിശാചരാക്ഷസഗണാ യക്ഷാശ്ചനാഗാധിപാഃ 
ദൈത്യാദാനവപുംഗവാശ്ചഖച ാ പ്യാഘ്വാദികാജന്തവോ 
ഡാകിനയഭകപിതാന്തകശ്ചമനുജംമാതർക്ഷണംടൂതലേ. ൭ 
നിനെ നാമത്തെ ഓശ്ഒന്നതു കെണ്ട് മനുഷ്യനെ കാണുന്നതിന്നും ശക്ത ന്മാരല്ലാതെ ഭൂതങ്ങറം പ്രേയങ്ങഠം പിശാംന്മാര് രാക്ഷസഗ നെങ്ങറം യക്ഷന്മ .൪ 

സററ ശ്രഷ്മന്മ:൪ ഭദൈത്യന്മാര് ദാനവന്മാ൯ ആകാശചാഴികറം ല്യാഘ്രാദിജന്തുക്കമം ഡാ കിഡികാം മകാപിച്ചു അന്തകന് ഇവരൊക്കയും ദ്ൂപ്രദദശത്തിങ്കള് നിന്നു ഓടുന്നതിനു 
തല്പരന്മാരാ കുന്നു. 

ലദദ്വിസിഭ്ധഗണാശ്ചപാ കമുഖാസ്സ്സി ദധാ സ്ഥാവാരിണ 
സ്മാഴിശ്ചാപിരണാഗണേഗജഘടാസൂംഭ സൃഥാമോഹനം 
മാതസ്വത് പദസേവയാഖലുഡൃണാംസി പന്തിതേതേ ഥണാഃ 
കാന്തിഭകാന്തമനോഭവസുുഭ വരിക്മുദ്ദോപി വാചസ്തുതി$ വു 
ശോഭ (അല്ലെകക'ല് ഐശ്ചയ്ക്കം) പാദഭ തുടങ്ങിയുള്ള സിദ്ധഗണങ്കമാ ഇവ 

യും ജച്ചസുംഭം, യുദ്ധദുമിയില് ഞു നമുമുട്ടഅഭൂടെ സും, മോഹനം മുതലായവയും 
സിദ്ധക്ങളാകുന്നു. (ര ഭിക്കുന്നു എന്നു സാരം എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നഹ മാതാവേ നിന് 
പാദാസവകൊണ്ട് മനുഷ്യയക്ക അതതു ഗ്രമ്ങ്ങരം സിദ്ധിക്കുന്നു. ശോഭയോടുമൂടിയ 
കാമദദ൨ഷെറ കാന്തിയും (സൌന്ദയ്യുവും ഉണ്ട കന്നു. നിസ്സാരനും വാക് സാമത്ഥ്യ രൊ 
ണ്ടു ദേവഗരുവാകുന്നു. [ 

താരാഷ്ടകമിദംരമ്യം ഭര തിമാന്യ$പഠേനാരഃ 

പ്രാതമ്മഭ്ധ്യാഹകാലേചസായാഫോയിയതശ് ശുചിഃ ന് 
ഭക്തിമയാടുകൂടിയ ഏതൊരു മനുഷ്യന് ഏകാഗ്രമനസ്സ,യ് ുഭ്ധനായിട്ടു മനാ 

ഹരമായ ഈ താരാഷ്ടകത്തെ മൂന്നു സന്ധൃകളിലുമായിട്ട് പഠി കടന്നു. 

ലടതേസകലാംവിദ്യാംസവശാസ്ത്രാ ത്ഥവില്ഭചേല് 
ലക്ഷ്മി മനശ്വരാംപ്രാപ്യ$ ത്വോഭോഗാന് യഥേപ്സിതാന്, ഥാ (അവന് സകല വില്യകരളയം ലഭിച്ചിട്ട ൩൮ ശാസ്രര്ങ ഉ 3ടയും അത്ഥങ്ങളെ ആ 

റിഞ്ഞവനായി ഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ വാശമില്ലാത്ത ഐശ്ചയ്യുമത്തയും ഇഷ്ടപോലെയു 
ള്ള സഖങ്ങളേയും അനുഭധിച്ചിട്ട് 

കിത്തിംകാന്തിംചനൈരുജ്യംസവേഷാംപ്രിയതാംവ്രജേല് 
വീഖ്യാതിംച പിലോകേ പ്യപ്രാപ്പുതേമോക്ഷമാപ ന൯ുയാല്ം ൧൧ 
കിത്തിയേയും ശോഭ ദയേയുമ ആരരാഗ്യദത്തയും എല്ലാവരുടേയും പ്രിയത്തേയും പ്രാപിക്കും. ലോകത്തില്വെച്ചു വിശേഷമായ യശസ്സും അനുഭപചി ചിട്ടി" മോക്ഷത്തേയും 

പ്രാപിക്കും. 

ഇതി നിലതന്ത്ര താരാഷ്ടകം സംപൂണ്ണം, 

[ 



ശ്രി ഭദൂകാലൃഷ്ടകം ൩൧൧. 

൯൩. ശ്ര ഭദ്രകാമ്യഷ്യകം. 

ഫഘോരേസംസ്ധപാരവഗൌ പ്രഭയമുപഗതേ യാഫിക്ൃത്വാശുശാനേ 

൮ൃതൃതുന്യൂനശ തിയ്ജഗദിദമഖിലം മുണ്ഡമാലാഭിരാമാ 
ചി 

ടിദ്യല് ബഫ്മാന്ധഭാണ്ധം പടുതരവിനദൈരട്ടഹാസൈരുദാരൈ$ 

സാസ്തരാകംവൈരിവഗ്ഗും ശമയതുതരസാ ഭദുദാഭ കാളി. ൧ 

ഈ അഖിലജഗത്തും പ്രഭൂയകാലത്തില് ദഫിച്ചരപ്പാരം അന്യനശക്തിയായി മു 

ണ്ഡമാലാധാരിണിയായി യായൊരു ദേവി ബ്രഹ്മ'ണ്ഡത്തെ പിളക്കമാ൨ അറ്വച്ചങ്ങളാ 

യ അട്ടഹാസങ്ങമോടുമുടി ശുശാനനൃത്തം ചെയുദവാ ഭദ്രദായ ആ ഭദ്ദകാളി എന്െറ 

ശത്രുവംശത്തേ ന ശ്ശുഷം നശിപ്പി ഒട്ട. 

മഗ്നേലോകേംബുര്ാശൌ ജിനഭവനുതാ വിഷ്ലനാകാരയിത്വാ 

ചക്രോല്ൃത്തോരുകണ്ണം മധുമപിഭയദം കൈടഭം ചാരതിഭിമം 
പത്മോല്പത്തേ$ പ്രട്ടുതം ഭയമുതധിപുതോയാഹരല്സാനുകമ്പാ 
സാസ്മാകം നരയെ യ ്്്ര൫൭: 9:61. ൭.൭ രം 

ചോകം ക്രളയ സമരത്തില് മങ്ങി ശിടക്കുമ്പോം കമലദവവെഠ (ബ്ഹ്മാവി 

൭ണ്ന്൪റു അപേക്ഷ പ്രകാരം യാതൊരു 3 വി ദുഷ്ഠന്മാരായ മധുകൈടഭന്മാ.ര ചക്രത്താ ര് 

വിദ്്കുവിനേകക്കൊണ്ടു' നശിപ്പി ച്ച ദയാന്വധ തയായി ബ്രഹ്മാവിനെറ ഗത്ര, ഭയത്തെ 

തിത്തു3വാ? ഭദ്രദായ ഞഭ(3 യിരം 

കി] 

വിശ്വത്രാണംയിധാതും മഹിഷമഥരണേയാസുരംടിമത്രപം 
ര] 

ശുലേനാഹതൃയവക്ഷസ്യമരപതിനുതാ പാതയന്തിചട്ടുമൌ 

തസ്യാസ്തഗ്വാഹിയിഭി൪ഭജലനിധിമഖിലം ശോണിതാഭം ച ചക്രേ 
സാസ്മാകം 1൭ ആക്ട് 8 ി ന് 

ഇന്ദ്ര വന്ദിതയായ യാതൊരു ദേധി യുദ്ധത്ത ല് ഭീമ രൂപനായ മഫിഷാസുരര്ന 
ശ്രുലത്താല് ക്കത്തിവിഴ് ത്തൂമയും അവ൭െറ രക്തപ്പൂഴകളാല് സമുദ്രത്തെ രക്തമയമാ 
യിതിക്ടകയും പെയുദവാ? ഭദ്ദദായ തത ദദ്രകാളി,.......ം 

യാദേവിചണ്ഡമുണ്ഡൊ ത്രിടടവനനജിനി പാരണൌ ദേവശത്രൂ 
ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധോത്സവേതൌ ദ്രൃതതരമഭിയാതാസീനാകൃത്തകന്റൈം 
കൃത്വാ തദ്ൂക്തപാനോത്ഭവമദമുദിതാ സാട്ടഹാസാരികിമാ 

സാസ്മാകം ഗം ) രഃ 
൫െത്രചോക, കണ്ടന്മാരായി 8൨ശത്ര, ളെ “യ ചണ്ഡമുന്ധനമാരോടു നേരിട്ടു യാ 

തൊരു ദേവി യുദ്ധക്കളത്തില് വാരംകൊണ്ടു അവതടെ ഗളരഛദം ചെയു രക്തപാന 

ത്താല് മദിച്ചു അതി ഭയംകരരൂപ്പിണിയായി അട്ടഹസിച്ചുരവാ? ഭ്രഭായ അ ദദ്ദകാളി... 

ി 

സദ്യൃൃം രക്ത ബിജം സമരഭുവിനതാ ഘോരരൂപാനസംഖ്യാന് 

രമേ ാആഭൂതാനാസംഖെ്വയഗ്ഗജതുരഗരഥൈസ്സറാഭധമന, ാംശ്ചമ്ദൈത്യയന്േ 



൩൨൨. പപ്ൃവ്വരത്നമാല 

വര്രേനിക്ഷിപ്യ ദഷ്ടവാ ഗുരുതരദശനൈയ്യാപപൌശോണിതെഴഘം 
പാക; നം ൪) 

യാതൊരുദേവി യുദ്ധക്കളത്തില് രക്തബിയാസുരനേയും അവസഡില്നി ന്നും ഉല് 
ഭവിച്ച ഘോരരൂപികളായ അനേകം അസുരന്മാരും അസംഖ്യം ബന കുതിര തേരു 
ഇത വ്രത്തത്തില് ചേത്തു പല്ല കളാല് കടിയ ചോര കുടിച്ചുദവാ? ഭദ്ദ്ധായ ആ 
ദ്ൂരകാള മര ര 

സ്ഥാനാല്ദുഫ്യൈശ്ചദൈവൈസ്മൂഫിനഗിടിതടെ സംഗതൈസ്സുംസ്മൂതായാ 
സംഖ്യാഹിനൈസ്സുമേതം തരി ദശധിപുഗണൈസ്ൃന്ദനേഭാശ്വയുമൈയ$ 
യുഭ്ധേസുംദംവിസുംഭം ത്ര്ദുവനവിപദം നാശയന്തിചജഷ്െ 

സാസ്ത്ാമാം കം 
൬ 

സ്ഥാനഭൂഷ്ടന്മാരായി ഹിമവാഖെറ തടത്തില് വന്നു ന്നവമളായ ദേവകളാല് 
സ്മൂയി പ്പെട്ട “തൊരു 83 രഥകിതുരഗാദിയുക്തന്മാരായ അനേകം അസുരന്മാ 
രോടുകൂടി സംഭ-നയും നിസുംഭ നയും യുദ്ധത്തില് കൊന്നു ലോകബാധയയേ ഒഴി ക്രേ? 
ഭദ്രദായ ര, ഭദ്രകാളി. ,..ം.ം.. 

ശംഭോനേത്രാനലെയാജനനമപിജഗല്ത്രാണഹേതോരയാസില് 
ടൂഡന്തിക്ഷാസിധാരായി ദലിതദനുജാദാരുകം ചാപിഹത്വാ 
തസ്യാസ്ൂപാനതുഷ്ഠാ മുഹു പി ദൃതവ വട്ടഹാസം കറോരം സാ 
സ്കാം 

൭ 

യാതൊരു ദേവി ജഥദഷക്കായി ശദൃവിന്െറ തിക്കണ്ണ്ല് ഉല്ഭവിച്ചു യുദ്മ 

ത്തില് ദാരുകരനകൊന്നു അവനെറ ക്ത പാനത്താല് തൂഷ്ടയായി കമഠാരാട്ടഹാസഭേച 
യൂദവാ? ഭദ്രദയായ ഞ ട്ട കള് 

യാദേവികാളരാരരി തുഹീനഗികി സുതാലോകമാതാധരിതരി 

വ൦ണിനിദാചമായാ മന൯സിജദയിതാഘോര തൂപാതിസെമ്യാ 
ചാമു സ്ധാഖര്ംഗഹസ്മാരിപുഹനനപരാ ശോണീതാസ്വാദകാമാ 
സാഹമ്യയാദ്ധിശവയന്ദ്യാമമധിചു വിവഹാ ഭദദാഭദകാള്. ൮ 

യാതൊത ദവി, കാളരാത്രി, പാവിമിം ലക്ലിം ധരിത്രി, സരസ്വതിം റിദ്ദാം 

മായാര്യി, ഘോരരൂപാ, അയിസൌമ്യാ, ഖഠാഗഥഫ സുയായി ശത്രരമര്ദനംപരയായിര 
ക്ത പാനസന്തു യായ ചാമുണ്ഡി, എന്നിപ്രകാരം അറിയപ്പെടുന്നു വാ? വിശ്വവസ്ത്് 

യായി ഭദ്രദയായിരിക്കുന്ന ഒര ഭദ്രകാളി എനറ ശത്രര, ഒളട്ടത്തെ നശിപ്പിക്കണച്ചേ ം 

ഭദ്കാളൃഷ്ടകംജപ്യം ശത്രസംക്ഷയകാംക്ഷിണാ 
സ്വഗ്ലാപവഗ്ശുദംപുണ്യം ടുഷ്ടഗ്ര ഹനീിഖാരണം, ന് 

ശത്രരനാശത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നവന് ഇ ഭദ്രകാളയഷ്ടദത്തെ ജപിക്കേണ്ടതാണ . 
ഇതു പന്യത്തേയും സ്വഗ്ലൂത്തേയും മോക്ഷത്തേയും കൊടു കടന്നതും ദുഷ്ഠ്രഫ ൩0ധകരളു, 

തടുക്കുന്ന യൂമാണ , 
പ രി 

ഇയി ശ്രിഭദ്രകാളഷ്ടമം സംപുഴും, 
റിന്ന, 

അന ടം 

അ 



ശ്രീരാമദണ്ഡകം ൩൨൩. 

൯൪. ശ്രരീരാമദ്ധ്യാനഠ 

ഹത്വായുദ്ധേദശാസ്യം ര്രിദവനവിഷമം വാമഹസ്ടന
 ചാപം 

ഭമൌവിഷ്ടഭ്യതിഷ്ഠന്നിതരകരഷ്കുതം ഭാ മയന്ബാണമേകം 
[॥ 

ആരമദ്രതോപാന്തയനേത്രഃ ശരദലിതവപുഃകോടിസൂയുപ്രകാശോ 

വിര3 ശിബന്ധുരാംഗ സ്ത്രി ശപതിനുതര്പാതുമാംവി രരാമഃ 

സാരം. മുന്നു ലോകത്ങള് ലു ജനങ്ങളില്വല്പ ദഷ്യ ഹായിരിക്കുന്ന രാ൨ണനെ 

യൃദ്ധത്തികള് കൊന്നിട്ടു ഇടത്തെമെക്കകൊണ്ടു വില്പിനെ ഡിലത്തുനിത്തിപ്പിടിച്ചു' നി 

ലലന്ന വനായ് വലത്തെക്കൈകൊണ്ടു” പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമായ ബാണത്തെ ചൃ 

ം ററിക്കുന്നവനായ് കോപംകൊണ്ടെ അ:ശഷം ചുവന്ന കണ്ണുകളോ ടടകൂടിയവനായ് ശത്രു 

ക്കൂടെ ബാണ ്ങറാകൊണ്ട് കിഠിയ ദേഹര്ത്താടും കോടി സൂയ്യന്മാറ ഏകകാലഞ്തു ൭. ദി 

ച്യാലുണ്ടാകുന്ന ശോഭഭയാടും വീരലകദ്യീയെകക്കാണ്ട മനോഹരമായ അവയഷവങ്ങളോടും 

കുടിയവനായ് ദേധേന്ദ്രനാല് സൂതിക്കപ്പെട്ടവനായി രിക്കുന്ന വീരരാമന് എന്നെ രക്ഷി 

ക്കട്ടെ. ഇത രാവണവധം കഴിഞ്ഞഇടനെ ഇനിയെന്നെ എന്നക്കുന്ന മിന്നു ത്രിഭവന്ന 

ത്ത്ിങ്കല് ആരെ ലു ഉണ്ടോ എന്നു അദിമാസിച്ചുസില്ലന്ന സമയത്തി കലം ധ്യാനമാന്നു. 

ഇപ്രകാരം ശ്രീരാമനെ ധ്യാന്ക്കുന്ന വക്ദ് ശരിരസഖവും ശത്രരജമവും ദുഷ്ടഥഗഹപഡാ 

നാശവുദഃ ഫലതാരുന്നു. 

൯൫. ശ്ര്രീരാമര് ് റ്ധ മഠ 

മാംം 

ശ്രീരാമപര ബ്ൃഹ്മണേനമ$ 

ശ്രിമദഖീലാ ന്ധകോടി ഹ്മാ ണ്
ഥഭാ ന്ധ€ സ്ധോപദ- 

സ്ധേകര ണ്ഥമ സ്ധലശാത്തോദിപിതസ ഉ ണന്ീ൪ഗ്ഗ നാതി 

തസച്ചിദാനന്ദപരാത് പരതാരക ബ്ൃഹ്മ ഹ്വയദശദിക്പ്ര 

കാശംം സകല ചരാചരാധിശംം റ് 

കമലസംഭവശചിധവപ്രമുഖനിഖിലബ്ുന്മാരകവൃന്ദവന്ദ്യമാ 

നസന്ദിപ്യ ടിചയചാരണാരവിന്ദം, ഗ്രിമുകുന്ദം. റ 

ദഷ്ടനി ഗഹശിഷ്ടപരിപാലനോത്കടകപടനാടകസൂത്ചരി- 

തൂരംജീതബഫ്ുവിധാവതാരം, ശ്രിരഫുവിരം. 3 

കയസല്യാദേശരഥമനോരഥാമമന്ദാനന്ദകന്ദലിതാധി തുഡി- 

ഡാവിലോലനമശൈശവം ശ്രികേശവം?! ച: 
ൻ ധം 

വിശ്വാമിതരയജ്ഞവിഘകാരണോത് കടതാടകാസുബാഫുബഹുബ 



൩൧൪7 സ്മുവരത്നമാല 

ചി ലവിദലനബാണപ്രവിണകോപപരായണം, ശ്രിമന്നാരാ- 
യണം: ി 

നിജപാദജലജരജഃ കണസ്ഡശനിയശിലാരൂപശാപവിമു 
ക്തഗതമസതീവിനു തമഹിധവം ശ്രിമാധവം! 6 
ഖണ്ഡേദുധരപ്രച ന്ധെകോദണ്ഡച ണ്ഡഥോദ്ടണ്ഡദോദ്ട 

ണ്ഡകാശികലോചനോസ്സവജനകചക്രേശ്വര സമസ്ണിമ 
സിതാവീവാഹോ സാനന്ദം, ശ്രിഗോവിന്ദം; 7 
പരശുരാമഭൃ ജാഖവഗവനീ വാപണപദാനുഗതരണവിജയ 
വത്തിഷ്ണും) ശിവിഷ്ണും; 8 
പി മുവാകൃപരിപാലഃ നാര് കടജടാവല്ലലോദ്യ ൬സിതാല- 
ക്ഷുണസഹിതമഫി തരാജ്യാഭിമതദാഡ്യവ്രതസംകലിതപ്ര- 
യാണരംഗഗംഗാവതരണസാധനം  ശ്രീമധുസൂദനം; റു 
ഭരദവാജോപചാരനീിചാര്ത മുമക്രമനിരാഘാടചിതൃകൂടപ്ര 
ലവേശകക്രമം, ശ്രിത്രിവിക്രമം, 10) 

ജനകവിയോഗശോകാകലിതഭരതശത്രഫു ലാ ചനാനുകൂലഭര 
തപാദുകാ പ്രദാനസുധാനീിമ്മിതാന്തഃകരണ ഷ്ടചേഷ്ടായ 
മാനക്രരകാകാസുരഗവോപശമനം, ശ്രിവാമനം; 11 
ദണ്ഡകാഗമനവ'രോധക്രോധലിരാധാനല ജവാചാമ്ലധരം [2] 
ധരാ | 12 

ശരഭംഗ സുതിഷ്ണാത്രിദശനാശി ൮ഠദവി  ഠജകംഭസം പ് 
ഭവക്ടപാലബ്ലുമഹാദില്യാസ്ത്ര സമുദായാങ്ിതപ്രകാശം, 
ശ്രിഹൃഷി കേശം, 19 

പഞ്ചവടിതടിസംഘഴിതവിശാലം 'എരാലാഗതശുച്പു 
ണഖാനാസികാച്ചേ ദന മാനാവബോധനമഹാഹവാ 

രംഭണവി ജംഭണരാവണയനിയോഗമായാമൂഗസംഹാ 

രകാര്യാത്ഥലാഭം, ശ്രിപ ത്മ നാഭം, 1 

രാത്രിംചരവരവഞ്ചനാപഹൃതസിതാന്വേഷണരതപ_ 

ഉ കന്ഥരക്ഷോഭശിഥിലിക്ടതപക്ഷജടായുമ്മോക്ഷബ 
ന്ധുക്രിയാവ൨സാനയനിബ്വസ്ധ നകബദ്ധവക്ര്്ോദരശരി 

രന്മിരാദരം, ശ്രീമദ്ാമോദരം; ം ടു 
ര് ഴി 

ശബയ്യോപദേശപംപാതടഹന്മമ സൃഗ്രിവസംഭാഷിത 



ശ്രിരാമദന്ധകം ൩.൨൭ 

ബസ്ധുരാദ്വന്ദദുന്ദുടികളേബരോത് പതനസപ്പസാലല്ലേ 

ദനബാലിചിദാരണപ്രസന്നുസുഗ്രിവസാമ്രാജുസുഖമ 

ഷണം, ശ്രിസക്ഷണം, 

സുഗ്രീചാംഗദനിലജാംബവത് പനസകേസരിപ്രമുഖനിഖില 

൧പിനായകസേനാസമുദായാര്ച്ചിതസേവം, ശ്രീവാസു 
ദേവം: 

നിജദത്തമു റീകാജാഗ്രല് സമുഗ്രാഞ്ജങനേയവിനയവചനരച 

നാംബുധിലംഘിതലംകിണിപ്രാണോല്പംഘഠജനകജാദ 

ഗനാക്ഷകുമാരമാരണ ലംകാപൃരിദഹനതത് പ്രതിഷ്ഠ 

തസുഖപ്രസംഗധ്ൃഷ്ടദുമലം, ശ്രിപ്രദ്യമും 

അഗ്രജോദഗ്രമഹോഗ്രനിഗഹപലായമാനാപമാനനിയ 

നിജശരണ്ട്യാഗണ്ടു പുണ്യോദയവിഭിഷണാഭയപ്രദാനാ 

നിരുഭ്ധം, ശ്രിമദനിരുദ്ധം) 

അപാരലവണപാരാവാരസമുള്ജുംഭിതോത് കരണഗവ്വയിമ്ാ 
പണദിക്ഷാസമത്മസേതുവിമ്മാണ പ്രവിണാഖിലനരസു 
രോത്തമം, ശ്രിപുരുഷോത്തമം? 

ച) ി ] [ി ു ര് നിസ്പൂലപ്രഫസുകംഭകങ്ല്റ്റനരജില് കുംഭനികംഭാഗ്നി വദ്ല്റ്റാതി 
കായമഹോദരരമഹാപാശ്ചാദിദനുജതനുഖണ്ഡനായമാ൯ 
കോദണ്ഡഥണത്വചണശോഷണഹതശേഷരാക്ഷസ്വ്രജം, 

ശ്രി അധോക്ഷജം, 

അകുണ്ണിതമരണോപകണ്ണദശകണ്ണദനുജകണ്ണിരവകണ്ണലു 
ണ്ഇനായമാനജയാഗ്ഥം. ശ്രിനാരസിം ഹം, 
ദശ ഗ്രിവാനുജപട്ടഭ ദത്വശകൃവിഭചലംകാപുരിസ്റ്റണസ്൨ 
കലസാമ്രാജ്യസുഖോര്ജ്ജിതം, ഗ്രിശദച്ചയതം 

സകലസുദാ സുരാത്ഭുതപ്രജവലിതപാവകമുഖപൃതായമാഠ 
സിതാലക്ഷൂണാനുഗതമഹധിയപുഷ്കാധിരോഹണന 
ന്ദീഗാമസ്ഥ്ത ഭദ്രാ ഭീ പൃതജടാവത് കല ചിസര്ജ്ജുനാംബര 

ഭൃഷണാലംക്ൃത ശയോവിചഭ്ധനം, ശ്രി ജനാദനം, 

അയോദധ്യാനഗരപട്ടാഭിഷേകവിശേഷമഫഹോത്സവനിര 
ന്തരദിഗന്തവി ശാന്തഹാരഛഫ് രകര്പ്പുരപയര്പാരാവാ 
രാപാരാഭവാണി കുന്ദേദ്യമന്ദാകിനിചന്ദനസുരധേനുശ 
രദംബുദാളിശരദംഭോജി ശതധാരാധാവളൃശരഭകിത്ത। 
ടും 

10 

17 

18 

19) 

90 

ി. 

ഉ 

മദ 

24. 



൩ഠ൬ സൂവരത്നമാല 

ച്യുടാന്തരപാണ്ഡുരിഭൂതസഭാവിഭ്രാജമാനനിഖിലട$ുപ 
നൈക സാന്ദ്യശസ്സാന്ദം ശ്രി ഉപേറന്രം. 23 
ഭക്തജനസംരക്ഷണദിക്ഷാകടാക്ഷസുഖോദയസമുത്സാ 
രിം ശ്രിഹരിം, 20 

കേശവാദി ചതുൂര൪ധിംശതിനാമഗഃസന്ദദോചിതനിജക 
ഥാംഗീകൃതമേധാവതിഷ്ക്ം ശ്രീക്കും 97 

സവ സുപവപാവതിഹൃദയകമലതാരക ബ്ൃഹ്മനാമം, ശ്രി 
സംപൃണ്ണകാമം. 1 38 

ഭവതരണാനുയശസ്സാന്ദം ഭവജിതഭയോല്ഛോദിച്ഛാത്ൂ 
മദൂിദ്രം ഭ തേജനമനോരഥോന്തിദും ശ്രീഭദാചല 
രാമഭദ്രം. ഉറ്റ 

ഓം, ശ്രിരാമഭദ്രായനമ$. 

൯൬. ശ്രിരാമഭൂജംഗസ്യോത്രം 

വിശുദ്ധംവരംസച്ചിദാനന്ദരുപം ഗുണാധാരമാധാരഹീനംവരേ 
ണും മഹാന്തംവിഭാന്തം ഗുഹാന്തം ഗുണാന്തം സുഖാന്തം സ്വയംധാമ ര ി 
മം പ്രപദ്യേ. ₹ ഥ 

ത്രിഗുണങ്ങഛിൽ വിന്ന് വേര്പെട്ടിരി 9൦ ഫേതുവായിട്ട് നിമ്മലനായുട ശ്രേഷ്ട 
നായും സത് നന്മ മിന്മകളില് വിന്ന് വോയഅ വസ്ഥാജ്ഞാനം തആനന്ദം സുഖദുഃഖങ്ങ 

രില് നിന്ന് ധേറായഅവസ്മയവയാകുന്ന രൂപമുള്ളചനായും ത്രിഗുണങ്ങാം ക്ക് ഇര 

പ്പിടമായും തനിക്ക്” ആധാരമില്ലാതവനായും ക്തേന്മാക്ക് സ്വീ കാരയോഗ്യനായും സ 

കല ബ്രഹ്മാനണ്ധങ്ങ 2ഭൂയും കിഞ്ഞിരിക്കയാല് മഹാനായും (അല്ലെങ്കില് മ.ഹാഹാംകാരരൂ 

പിയായുടേ സവ്വപ്രാണിക ഉ. :യും ഹൃദയ മെന്നദഹരാകാരുത്ഥില് വസിക്കയാല് ഗുഹാ 

ന്തനായുാ ഗണംങളൂടദെ അവസാനരൂപമായും ലൌകികപാരത്രികസുഖങ്ങളുടെ അന്ത 

മായും തനിയെ പ്രകാശി൧ഒന്നവനായും ഇടിക്കുന്ന രാമനെ ഞാന് പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ 

ധശ്ലാകം കൊണ്ടു് പരബ്രഹ്മത്തെ സഥഗുണമായുാ നിര് ഗ്രണമായും വമ്ല്്ിച്ചിരിക്കുന്നു രാമ ര 

ബത്തിന്ന് രമന്തേദയാഗിമനായസ്തിം3സൂഷുയമയാരമമേ സദാ രാമരാമേതിശബ്ദേനപരം 

ബ്രഹ്മാഭിധീയമത എന്ന ഉപനിഷദ്വവനത്താല് യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തില് എവന് ര 

മിന്നാ അവര് ഏമതാന്നില് രമിക്കുരന്നാ അവന൯രാമ൯ ആകുന്നു എന്നുസാരം 

ശിചംനിത്യമേകംവി $ംതാരകാഖ്പും സുഖാകാരമാകാര തൂന്യയം സുമാന്യം മ 

ഹേശം കരേശം പരേശം സുരേശം നരേശം നിരിശം രമേശം പ്രപദേ) ൨ 

സവമ .ഗളാപേതനായും (അല്ലെങ്കി സവപ്പപഞ്ചം സ്വസ്തിന്നേ ൨വശത 
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പ്രകാശയ തി മിശിവഃ] എന്നവിഗ്രഹത്താല് സവപ്രപഞ്ചത്തേയ്യം തകല് പ്രകാശിപ്പിക്കു 

ന്ന വനായ' ദ്ൂതഭധിഷ്യദവത്തമാന കാലങ്ങക്ക് ഉല്പത്തിനാശങ്ങളുണ്ടായ രിക്കയാ 

8 അവയില് നിന്നും വേര്പെട്ട നാലാം കാലത്തിംകലും ഉള്ളവനായ' [ഏക ഏവയ 

തോലോകാനധിസൃജാമിസൃജാമിച്) എന്ന ഉ.പനിഷദ_ചനത്താല് ഏകനായ് അല്ലൈജി 

ല് പ്രഭൂവായി ഭക്തന്മാരെ സംസാരസമുദ്രത്തിന്െറ മവകരയില് കടത്തുക ഫേ തുവായിട്ടു 

താരകം എന്നു പേരുള്ളവനായ സ്ഖമാകുന്ന രൂപമുള്ളവനായ മായ:സംബന്ധമായ്മ 
എ 

ി ി 

രൂപമില്ലാതവനായ നല്ലവണ്ണം മാനിക്കത്തക്കവനായ ശ്രേഷ്ടനായ ഈശനായ രശ്മി 
ധം ന) ി 

ന്ന ശബത്തിവ൪െറ ഈശനായ് അഒ 
യുള്ള വസൂക്കടൂടെ ഈശനായ പരാ എ സുകു ഖല ം ു 

ങ്കിക മായയുടെ നാഥനായ് ദേവകളെ രക്ഷിതാവായ” മനുഷ്യരുടെ നാഥമ്ായ തന 

ക്ക ഇശനില്ലാതവനായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്ലീദേവിയുടെ ഭത്താവിനൌെ പ്രാപിക്കന്നേന്. 

യദാവ റ്യല്കല്്റ്റമുലേതുകാലേശി വോരാമരാമേതിര ാമേതീകാ 
൭ ൨ ലം 

ശ്യാം തദൈവംവരഭതാരക ബ്ഹ്മരൂപംഭജേഫംഭജേഹം;സദാരാമചന്ദ്രം. 

മരനെകാലത്തിംകൽ കാശിയില് വെച്ചു് മഹാദേവന് ആസന്നമുതൃവിന്െദ ചെവയിൽ 

രാമ. രാമ. രാമ. എന്ന് വണ്ണിക്കുന്നതു [ഉപദേശിക്കുന്നത് എപ്പോ അപപ്പോരം 
ി ॥ി ഇപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠമായ താരകബ്ബഫ രൂപമായ ചന്ദ്രനെപ്പോടുല പ്രകാശയുക്തനായിറി 

കടന്ന രാമനെ ഞാന് ഭജക്കുന്നു. ഇവ്ടെ ച ന്്ശബ്ദത്തിരറ സാഖ്യാഗണനം കൊണ്ട, 
൨൬ ഹിന്ന സാഖ്വകിട്ടന്നു. അതിനാല് ൨൬൩-ഠമത്തെ തത്ത്വഥായ പരമഠത്മ൨ ണ് 

ഞ ശബ്ദം കൊണ്ടു സൂലിക്കപ്പെട്ടത് റഷ ഡാവിംശ ആത്മാ) എന്ന് വേദവാക്യം. 
ട ഠ 

ക്പണത്ഥമഞ്ജിരപാദാരവിന്ദംലസന്മേഖലാചാരു പിതാംബരാഡ്യയം 
ഠ നി] 

മഹാരത്തഹാരോല്പസതകൌ സ്കൂഭാംഗംഹരിന്മഞ്ജരിചഞ്ചരിലോലലോലം, 

ശബ്ലിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രതലച്ചില നുകളു ള്ള പാദാരധിന്ദഴത്താടടം ശോഭിക്കുന്ന 

അരഞാണ്, മനോഫരമായ പിടാംബരം, ഇവദയാടും “൨ലുതായ രത്നമാല കൊണ്ടു എ 
ററവും പ്രകാശിക്കുന്ന മുപ്വന്ന കൌസൃദത്തോടും പച്ചനിറമുള്ള പുംകലയില് ഇളകിക്കൊ 

ല് ലം ലി 

ണ്ദീരാക്കുന്ന പച്ചുവണ്ടുകളുടെ വണ്ണുംപോലെ പ്രകാശിച്ച ശൃരഗാരചേഷ്ടഃയാടും ക്ലൂടിയി 

രിക്കുന്ന വനായ രാമചന്്രനെ ഭജിക്കുന്നേന് 

ശരച്ച്രകാ ശ്മീരശോണാധരാഭം സമുദ്യല്പതംഗേന്ദകോടിപ്രകാ 

ശം നമല് ബ്ൃഫ്മരു ാദികോടിരര്അസ്റ്രല്കാന്തിനിരാജിതാരാജിതാംഘിം 
ശരച്ച്രനെപ്പ്യോലെ വെളു. ഇം കുംകുംമം പോലെ ധുവന്നും ഇരിക്കുന്ന പാടല 

വണ്സണുമായ അധരശോഭയോടും ഉദിച്ചുവരുന്ന കോടി സൂയുചന്ദ്രന്മാരുടെ വെളിച്ചുത്തോ 
ടും ധന്ദിച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മരു ദ്രാദിക മു.ടെ ജടയിലുള്ള രത്നങ്ങളില് നിന്ന പുറപെ! പ 
ടുന്ന കാന്തികൊണ്ട് നീ രാജിതങ്ങളായ് ഏറാവും ശോഭിക്കണ രണ്ട കാലുകളോടം കൂ 

ലി 

ടിയവനായ രാമ ചന്ദ്രനെ ഭജിക്കുന്നേന് (നിരാജിതംടതിരിയുഴിച്ചില് 

പുനാ3പ്രാജ്ഞനിനാഞ്ജനേയാഭിമുഖ്ഖയസ്സുചിയുദയാമുദയാബോധ 
യൂന്തം ഭോഡംഭ തോമാ ന്റ നേമാ ിം 

പിന്നെ അറിയുന്നതിന്നാഗ്രധമുളവനായ ഹനുമാന് മുതലായ പ്രധാനികളോട്ട 
നല്പജ്ഞാനമുദ്കൊണ്ടം അടയാമുട കൊണ്ടാ(തത്ത്പങ്ങളെ) അറിയിക്കുന്നവനായ രാമ 



റാവു സൃവരത്നമാല 

൧൯൫ നെ എദ൪പ്പാഴും ഭജിക്കുമന്നന് നിങ്കല് നിന്ന് അന്യനായ മാന്യനായിരിക്കുന്ന പ്ര 
സൂയന് എനി ചിന്തിക്കത്തക്കവനല്ലാ അപ്രകാരമുള അന്ധനെ ഞാ൯ ചിന്തിക്കു 
ന്നില്ലാ 

ഫരേ! രാമ! സിതാപതേ! രാവണാരേ! മുരാരേ! ഖഗാരേപരേതീരി 
ന്തം സ്ദാകാലമേവംസമാലോകയന്തം സ്ധമാലോകയാലോകയാശേഷ 

ബന്ധോ! 9൭ 
ഭക്തന്മാരുടെ പ:പങ്ങളെ നശിപ്പിക്കന്നവവേ! സിതയടെ ഭത്താേ! മാവണ 

൭൯െറ ശരത്രോ! മുരനെകെഠൊന്നവനേ! ബകാസുരനെമ്കൊന്ന വനേ! സദാകാലധും ഇ 
പ്രകാരം പര എന്നു ജചിക്കുന്നവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ;ന്നെ സമ്ൃക്കാംവ 
ണ്ണം നോക്കുക. അഖിച ക്ട ബന്ധുവായുള്ളോ ദന! 

യോഘോഷയന്ബാഫ്മുഭ്ധറ് തൃനിത്യം സക ല്കേവലം സേവയ 
ന്നൈതിഭിതിം തമേകം ശരഞ്ടുംഭജേനാന്യമ് ശം കദാഹംസ്കരാമിസ്കൂരാമി 

ക. 

സ്ത്ൂരാമി. വ 

എവന് കൈകളെ" ഉയത്ത ത്തൊഴുതുകൊണ്ട സക്ൃത്തായ്” നിര്യവും രാമമയെ 

സേചിക്കുന്നു അവന് ഭിയിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലാ അപ്രകാരം ശരണം പ്രാപിക്കാന് 
യോഗ്യനായ മുഖ്യനായ ത്ത രാമനെ ഞാന് എഎപ്പ്യോറം ഭജ ക്കയും സ്ത ിക്കയും ചെ 

യയൂന്മ ഞാന് അന്യന"യ ഈശനെ ഭജിക്കയും സ്കൂയിക്കയും ചെയ്യുന്നില്ലാ 

അസിതാസമേതൈരകോദണ്ഡട്ടുഷൈരസൌമിത്രിപന്ദ്യൈരച പ്ര 
താപൈ$ട അലംകേശകാരൈരസുഗ്രിവമിത്രൈ രരാമാഭിധേയൈരലം 
ദൈവതൈനാഃ3 ൯ 

സിതർയാടു കൃൂടാത്തവരായും വില്ലിനെ ധരിക്കാത്തവരായും ലക്ഷ്യ ണനാല് സേ 

വിക്കഭപ്പടാതവരായും ചന്ദ്രപ്രകാശ മില്ലാതവരായും ലകേശതെ നശിപ്പിക്കാതവരാ 

യും സ്ഗ്രിവനായ മിത്രമില്ലാതവരായും ശ്രീരാമന് എന്ന പേഴില്ലാത്തവരതായും ഇരി 39 

ന്ന കേവന്മാരാല് ഞ്ഭഠാക്കു വേണ്ടുന്നതൊന്നുമില്ലാ (രാമദേവന് തന്നെ ശരണമെ 

ന്നത്ഥം) 

നമ സൂസുമിത്രാസുപുത്രാദിവന്ദയ! നമസ്ദസദാകൈകയാനന്ദസേ 

വൃ! നമസ്േസദാവാനരാധവികവന്ദു! നമസുേനമസേസദാരാമചന്ദ്ര! 

ലക്ഷ ണോഭികളാല് വന്ദ്യ നായും ഭരതനാല് ആനനന്ദത്തോടടകൂടെ സേവ്യനായും 

വാനരസൈമ്പത്താല് വന്ധ്യനായും ഇഴിക്കുന്നു ഫേരാമച (ര അങ്ങയ്ക്കു എ$പ്പാഴ്ചം ഏ 

ന്െറ നമസ്ത്രാം ഭവിക്കട്ടെ 

പ്രസീദപ്രസീദപ്രപന്നാനുകംപിന് പ്രസിദപ്രസിദപ്രപന്നാസ 
നാഭ പ്രസിദപ്രസിദപ്രഭോരാമചന്ദ്ര പ്രസിദപ്രസിദപ്രചണ്ഡപ്രതാപ. 

ശരണം പ്രാപിച്ചവരില് കൃപയോടു കൂട്യവനേ! സന്തോഷിച്ചാലു:. ശരണം 

പ്രാപീക്കുന്നവരുടെ ജിവന്െറ വ്രകാശത്തോടുകൂടിയവനേ। ഉ.ഗ്രപ്രതാപമുള്ള രാമചന്ദ്ര! 

പ്രസാദിച്ചാലും 



ശ്രിരാമാ 2 ക ൩൦൧൯ 

ടൂജംഗപ്രയാതംപരംവേദസാരം സദാരാമച നൂസ്യഭ ്യോചനിതയം 
പരംസന്തതംചിന്തയന്സ്വാന്മരംഗേസഏവംഭജേദാമചന്ദേതിധന്യ 

രാമചന്ദ്രനെറ ഈ ദൂജഗപ്രയാതം ഏററവും ശുഷ്ടവും വേദങ്ങളു.ടസാരവം 

ആകുന്നു. ഇതിനെ എപ്പോഴും എന്നും ഭക്തിയോടുകൂടി തന്െറ പൃദയത്തില് നിനച്ചും 
കൊണട രാമപന്ദ്രഎന്ന ഭജിക്കുന്ന വന കൃയാത്ഥനാകുന്നു. 

ഇതീശ്രിശ മരാചായ്യു വിരചികമ്രീരാമദജംഗപ്രയാതമസ്മോത്രം സ്തല 

൯൭. ശ്രീരാമാഷ്യ ൭൦. 

കൃതാ ത്ഥ ദേവവന്ദയംദിനേശവംശനന്ദനം 
സുശോഭിമാലചന്ദനംനമാമ'രാമമിശ്വരം ൧ 

സ്വാവതാരം ഹേതുവായിട്ട് തു പൃരായദവന്മാരുടെ വന്ദനത്തോടുകൂടിയ വനായ് 
സൂയ്യുവംശത്തിനൊ പുത്രനായ് നല്ല വണ്ണം പ്രകാശിക്കുന്ന മാല ചന്ദനം ഇവയെമരിച്ച 
വനായി ഈശ്വരനായിരി ഒന്ന രാമനെ ഞാന് വണങ്ങുന്നു. 

മുനി വയ ഞ്ഞകാരകംശിലാമി പത്തിഹാരകം 

ഭഗോദ്ധനുധീദാരക.ംശമാമി .... .... ൨ 

മുനിരശ്രവ്യനായ വിശ്വാമിത്രവെ യാഗമത്മെമെ യ്കിപ്പിച്ചുവനായും പാറയുടെ 
രൂപമുള്ളവളായ അഹല്യയുടെ ഞപത്തിനെ നശിപ്പിച്ചവനായും ജനകനെറ ഭവനത്തി 
ലുണ്ടായിരുന്ന ശിവമനറ വില്ലിനെ മുറിച്ചവനായും ഇരിക്കുന്ന ഈശ്വരനായ ശ്രീരാമ 
നെ വദ്ദികഒരന്നന് (ദഗദപുമാ൯ മുനൌഹര്രതര്ടശുക്രേ എന്ന ദമദിനിറ) 

സ്വതാതവാകൃകാര'ണംതപോവനെവിഹാരിണം 
കരേഷ്ടചാപധാരിണംയമാമ ......... ൩ 

ത൭൯റപിതാവായ ദശരഥെറ വാക്കിനെ അനുസരിച്ചുവനായും തപോവനത്തി 
ല് ക്രിഡിച്ചചനായും കൈ കളില് അനു വില്ല് ഇവയെധരിച്ചവനായും ഇരിക്കുന്ന ,. 

കുരം൧ഥമു ടഞസായകംജടായുമോക്ഷദായകം 

പ്രവി ദ്ധകിശനായകം നമാമി. രഃ 
മു൧രൂപനായ മ്യാരിമമമള് ബാണം പ്രദയാശിച്ചുവനായും ജടായുവിന൯് മോ 

ക്ഷം കോടുത്തവനായും ബാചിയെന്നവാനരശ്രഷ്യനെ ബാണംാതൊണ്ടു കൊന്നവനാ 
ദമാ ഇരിക്കുന്ന, ,..,,.ംം 

പ്രവംഗസംഘസംമതംനിബദഭ്ധനിമൃഗാപതിം & 
ദശാസ്യവംശസം ക്ഷയ ംനമാമ... ൫ 

വാനരസംഘ ങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂഴിയവനായും നദികളുടെ രാജാവായസ 
മുത്തെ ബന്ധിച്ചവനായും രാവണനെ വംശത്െെത നശിപ്പിച്ചുവനായും ഇരിക്കുന്ന, 

വിദിനദേവഹഷണകേപി ്പിതാത്ഥവര്ഷണം 
സ്വബന്ധുശോകകഷണംനമാമിം.; ൬ 



൩ ഥഠ സൂവരത്നമാല 

ദേധന്മായരെ ധ്യസനമില്ലാതവരാക്കി സമന്താഷിപ്പ്ിച്ചവയായും വാന ന്മാര് 
ആഗ്രഹിച്ചു അത്ഥത്തെ വഫഡിച്ചുവനായും തന്റ ബന്ധുക്ക. രം കള്ള മുഖത്തെ നശിപ്പി 

ചുവനായും ഇരിക്കുന്ന ...ം..... 

ഹതാരിരാജ്യരക്ഷണംപ്രജാജനാത്തിഭക്ഷണം 

കൃതാസൂമോഹലക്ഷണംനമാമി. ൭ 
റ സ പു 

ശത്ര ക്ക നശിപ്പ് ചുവനായിട്ട' രാങ്യരക്ഷചെയൂവന:യും പ്രജാജനങ്ങം ൧൭ 

ള്ള സങ്കടത്തെ നശിപ്പിച്ചവനാ യും ജ്ഞാനത്തെ സംപാദിച്ചവനായും ഇറക്കുന്ന. 

ഹതാഖിലാചലാഭരംസ്വധാമധിതസാഗരം 

ജുഗത്തമോദിവാകരംനമാമി, ൮ 

൭ മീ | 1] ീ ( ൭ ക്, റ ] മ] 0 ഭൂമക്കള്ള ഭാരങ്ങ?ള നശപ്പ്യ മുവനായും സമുദ്രമത്തസ്വശയിരതം.!ം നയ 

പ്പിച്ചുവനായുര [ ധാമ ജന്മ പ്രദാസ്ഥാന പ്രഖവസുഖസദ് മസു, എന്നു നാനാത്ഥ രത്നമാ 

ല ] ലോകത്തിലെ ഇരുദ്ദിനെ നശിപ്പിക്കു ന സൂയ്യുനായുപ്വ് സവ്വവ്മാക്ടം ജ്ഞാനം ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നവനായും എന്നു സാരം | ഇരിക്കണ... 
ന 

ഇദം സമാഫിതാത്മനാ൯നരോരഘുൃത്തമാഷ്ടകം 

പറസ്ിരന്തം ഭയംഭവോഅഅം നവിന്ദതേ. ന് 

ജാ രഫൃത്ത മാഷ്ട് ത്തെ ന്ദ ൨നയില്ലാത്ത മനസ്സടുകൂടി ഇടവിടാതെ പഠി 

ക്കനന് എവദനാ? അവന്നു സംസാരദയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. 

ഇയി ശ്രീപരമഹ. സസ്വമി ബരഹ്മാനന്ദവിചിയം 

ര്രി രാമാഷ്ട മഠ സ-വൃ്ണാം. 
ടി] 

തന റ ര ഞം ജപ ന്തങ്നര..്നനനനപതതറ തണന ടങ്ാതാറ 

൯൮. രാമചന്രാഷ്ടകം. 

സുഗിവധിംപരമംപവിരരംസിതാകളരരംനവമേഘഗാത്രം 

കാരു ന്നയപാര്രംശതപത്രന്രരം ശ്രീരാമച നുംസതതംയമാമി ൧ 

സുഗ്രീ ചനായ മിത്രമുള്ളവനായും ശ്രേഖ്യമാനമുളഃവനായും (അല്ലങ്കില് 

മാ എന്നതിന്നു ശ്രീ എന്നും അത്ഥം അഃപ്പുാംപര ശബ്ദം സ്പ്രീലിംഗത്തില് പരാ എന്നുവ 

രും) പരിശുദ്ധനായും സിതയ കുന്ന കള.ത്രം (ഭയ്യ) ഉള്ളവനായും പുതിയ മേഘം 

പോലെ കയവത്തദേഹമുള്ളവനായും ൭൨.യുടെ ഇ യിപ്പിടമായു െന്താമരവൃവിനെറ 

ഇതം പോലെ അററം ലുവന്ന കണ്ണുക; ൨ നായും ഇരിക്കുന്ന ശ്രീനാമനെ എരപ്പാഴചം 

൨ ണങ്ങുദന്നന് 

സംസാരസാരംനിഗമപ്രച്ചാരംധരാവതാരം ഹൃതട്മൂമിഭാരം 

സനിവ്വികാരം ൩ ഖസിന്ധുസാരംശ്രിരാമചന്ദം... [ൽ 

സംസാരം ഒുഃഖവിഷയമാകയാല് അതില്നിന്നും സാരമായും വേങ്ങദ്ാല് 

പ്ലതിവാഭിക്കപ്പെട്ടവയായും ഭൂമമ്യ ലുള്ള അവയാര്ോടുഭൂടിയവനായുദ ദ്രമികടള്ളൂ 



രാമച ന്ാഷ്ടകം 2൧൪ 

ദാരത്തെ (ദുഷ്ൂന്മാരെ നശിപ്പ്രിച്ചവന:യും മനസ്സിന്നു” ചലനമില്ലധത്ത അവസ്ഥയോടു 

കൂടിയവനായും സുഖമാകുന്ന സമുദ്രത്തി വെറ സാരമായും (എന്നാല് സുഖങ്ങളിമ ഠെ ചു 

നാശമില്ലാത്തസുഖരൂ പമാ യു) ഇരിക്കുന്ന ശ്രിരാമചന്ദ്രനെ,;ംംം 

ലദ്ഷ്തിനിവാസം ജഗതാംനിഖവാസം ദുദേവിചാസംശരദിനുഹാസം 
ലംകാനിഖാസംഭുവഠേപ്രചാരം ശ്രീരാമചനും ൨. 
ശോഭയ്ക്ക് അല്ലെകില് ലക്ഷ്തിദേവിക്ക് ഇഭിപ്പ്ടമായും ലോകങ്ങറാഥര' ഉരിപ്പി 

ടമായും ദ്ൂമിയാകുന്ന ദേഖിയോടുകുട! ൨ സിക്കുന്ന വനായും ടു ശതകാഥത്തെ ഖന്ദ്രപ്പ 

മന്ദാരമാലംവദഗഥേ സുഹാസം ൧ുബണൈവ്വിശാലംഹുതസപ്ല 
താലം കായഷ്യേഷ്ടദക്ഷം സുരലോകപാലം ശ്രി .. ര” 
മന്ദാരപുഷ്്ഠാകൊണ്ടുദള മാലമയാടുകൂട് യവനായും മുഖത്തു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി 

യവനായും സൌശില്യാദിഗൂണങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ദഹി ച്ുവനായും എന്നാല് ഗ്രണാധി 
ക്യമുട്ഷവനായും എഴുതാലങ്ങളെ ഹരിച്ചുവനാഡും (ഈ മൃഷത്മില് താലം എന്നിരിക്കു 
നനു. സാലം എന്നാണു് പുരാണപ്രസിദ്ധി താലത്തിന്ന്' കരിമ്പ എന്നും സാലത്മിനു 
സാമാന്യം ൮ ക്ഷമെന്നും വിശേഷിച്ചു മുഭ്ൂമരുതു് പയിന് എന്നുംദാഷധിധഡിഘ 
ണ്ഡുക്കളില് അത്ഥം കാണുന്ന.) കായ്യുങ്ങളില് സമത്ഥനായും ദേവാഃലാകത്തെവ്പ്ാലിക്കു 
ന്നവനായും ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദനെ...... 

രമാഭിരാമംനയനാഭിരാമം ഗുണാഭിരാമംവദനാദിരാമം 
വിശ്വപ്രണാമം.ൃതഭോഗകാമം ശിരാമച നം ൫ 
ലക്ഷ്മീ ദേവിക്കു മനോ ഹനായും ജഥ ക മനായു യ്യ ക്ളജ്ടടെ ണ്ഠദ റം ൦ സുന്ദരനായും ഗ്രണ 

്ങഠാമകാണ്ട മനോഹരനായും നല്ലമുഖമുള്ളവനായും ജനങ്ങ ഉടെ വന്ദനത്തോടുകുടിയ 
വനായും ഭക്തന്മ ക്ക് സഖകാമങ്ങളെ ചെയയവന:യും ഇരിക്കുന്ന ര്രീരാമചന്ദ്രയെ, 

ദാന്തവേദ ശമ:മാന്യംഭ തോഭിമാനംക്രതച; വേദാന്തവേദ്യം ൨കലൈശ്ചമാന്യംഭ രോഭിമാനംക്രരൂഷുപ്ര 
ധാനംഗജേ ജുപാലം വിഗതാഭിമാനം ശിരാമച വം, ൬ 
വേദങ്ങളുടെ ആദ്യത്തില് ഉ.പാസനയും മഭ്വ, ത്തില് കമ്മചും തവസാനത്നിക 

ജത്താനധും പ്രതിപാദ ക്കപ്പെടുന്നനുകെ ണ്ടും ജ്ഞാവത്തിന്ന് യധേദന്താഎന്നു പേരകു 
ന്നു. അതു ഹേതുവ യിട്ടു അറിയത്തക്കവനായും എല്ലാവരാലും മാന്പ്യനായും ഭക്ത.ന്മ; 
മെക്കറി ച്ചു അഭിമാനമുചജവറയും യാഗങ്ങള ല് മുഖ്യനായും ഗജന്്രനെ [ഇന്ദട്ടമൂ 
നെ] രക്ഷിച്ചവനായും ഗവ്വമില്ലാത്തവനായും ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനെം 

ട് ച 4 ട് ലിലാശരിരംരണരംഗധിരം യിശേവശവ് രംരഘുവംശധിരം 
ലു ി 6 ഗംഭിരനാദംജിതസവഭാരം ശിരാമച റം. ൭ 

കളി കായി ക്കൊണ്ടു' ശദീരമുള്ളവനയും [യഥാത്ഥത്സില് ദേഹരഹിതന് എന്ന 
രഥം] യുദ്ധക്കളത്തിള് മൈയ്യുമുള്ളവനായും ലോകത്തിലെ പ്രദ ഥ൭ളിക്വച്ച ധീഠനായും 
രഹൃവംശജന്മാഴില് ധീരനായും ഭയങകമായ ശബ്ദുമു ദ്ളവനായും സകലഭാരത്തേയും ജ 
യിച്ചുവനായും ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനെ. ംം.ംം 



൩൧൨. സൂവരത്നമാല 

കാലേതിഭിതാം സ്വജനേതിതി ത്ഥം 
തമോധിഹിയം മനുസാ വുദിപം 
രോഗേതിതി ത്ഥം വസുനേതിതിത്ഥം 
ശ്രിരാമച നൂം സതതം നമാമി... ൮ 

മരനത്തികകലുുള ഭയതത്ത ജയിച്ചവനായും. തന്െറ ജനങ്ങരാക്ക് വചിയ ഉപദേ 
്ലാവായും അജ്ത്താനം ഇല്ലാതവനായുഠ മനുവംശത്തെ പ്രകുശി പ്പിക്കുന്ന വലിയ വിള 

ക്കാഡയും രോഗങ്ങളില് പാപശാന്തി ദഠായിട്ട് ട്ടഷിജഷ്ടജലമായും ധനത്തി ന്െറ വലിയ 

ഇരിവെടമായും ഇടിക്കുന്ന ശ്രിരാമചന്ദ്രനെ....ം 

രാമ ച ന്രാഷ്ടകം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായയ3പരേല്ു 

കോടിജന്മകൃതംപാപംസ്തരണേനുവിനശ്യതി ന് 

പരിശുദ്ധമായ ഈ രാമലന്ദ്രാഷ്ടകത്തെ ഏവൻ ഉഷസ്സികല് 9൭ നേറവ പഠിക്കു 

നുഭവാ? അവന് അസാഖ്യന്മത്തില് ലെയ്യിരിക്കുന്ന പാപം ആരാമസ്തനണം കെഴണ്ട 

നശിക്കും 

ഇതി ശ്ര'രാമചന്ദ്രാഷ്ടക സംപുട്്റം. 

൯൯. ശ്ര്രിരാമലക്ഷ്യണസ്യലോത്രം. 
നം 

കമലലോചമനൌ കാഞ്ചമാംബരൌ 

കവച ടൂഷണൌ കാര്മുകാന്ന്വിതൌ 

കലുഷസംഹരൌ കാമിതപ്രദൌ 

രഹസിരൌമിതൌ രാമലക്ഷ്ുണൌ £ ഥ 

മകരകുസ്വെലൌ മൌനീസേവിതൌ 

മണികിരിടിം:ന മജ്ജ ഭാഷിണൌ 

മനുക്ലോ തഃവൌ മാനുഷോത്തമൌെ രഹ ൨ 

സതൃസംഗരൌ സമരഭികരൌ 

സവ്വരക്ഷകൌ സാഹസാസ്പിതൌ 

സദയമാനസൌ സവ്യപൂജിതൌ _ രഹ ൩ 

ധൃതശിഖ ന്ധിനൌ ദിനരക്ഷണൌ 

ധൃതഹിമാചലൌ ദി്യലീ ഗ്രഹ 

ദിചിജപൃജീതൌ ദീഘദോയ്യ_യ)ഗൌരഹ ര 

പവനജാനുഥൌ പാദചചാരിണൌ 

പടുശിലിമുഖൌ പാവനാംഘ്വികൌ 

പരമസാത്വീകൌ ഭ ദതവത്ധലൌരഹ ൫ 



ദ് 

40 

ശ്രീരാമലക്യണസ്പോത്ര 

വനവിഹാരിണൌ വല്ല്ലാബേരൌ 

വ്വനഫലാശീരൌ ലാസവാര്ച്ചിതൌ 
വരഗുണാകരരൌെ ബാലിമദ്ദശൌരഹ 

ദശരഥാത്മജെൌഴ പശുപതിപ്രിയൌ 

ശശീനിഭാസനൌ വിശദമാനസൌ 

ദശമുഖാന്തകൌ നിശിതസായകൌരഹഫഹ 

കമലലോചമനൌ സമരപണ്ഡിത്രെ 

ഭിമവിക്രമൌ കാമസുന്ദരൌ 
ദാമദൂഷണൌ ഹേമന്തുപുരൌരഹസി 

ഭരതസേവിതൌ ദമുരിതമോചകൌ 

കരഡ്രുതാശുഥൌ സുരവരസ്മുതെദ 
ശരധിധാരണൌ ധീരകവചിനൌരഹസി 

ധമ്മചാരിണൌ കമ്മസാക്ഷിണെഴ 
ധമ്മകാമ്മകൌ ശമ്മദായകൌ 

നാമ്മശോഭിതൌ മമ്മഭേദിനൌരഹസി 

നിലദേഹിശൌ ലോലകന്തലൌ 
കാലഭികരൌ താലമദ3മൌ 
കലുഷഹാരിണൌ ലളിതഭാഷിണൌരഹ 

മാതൃവന്ദശൌപാത്രപാലകൌ 
ഭരാതൃസമ്മത്തൌശത്ര,സൂദയൌ 
ധാതൃശേഖരൌ ജേതുനാ യകൌരഹസി 

ജലധിബന്ധനൌ ദലിതദാനവെയ 
കുലവിവഭ്ധനൌ ബലവിരാജിതൌ 
ശൈലജാച്ചിതൌ ഫലവിധായകൌരഹസി 
രാജല.ഥണൌ വിജയകാംക്ഷിണെയ 
ഗജവരാരുഹെയ പൃജിതാമരൌ 
വിജിതമത്സരൌ ഭജിതശ്തൂരിണൌ രഹസി 

ശവ്യമാനിത്രെ സവ്യകാരിണൌ 
ഗവ്ൃഭഞ്ജനൌ നിധയികാരിണൌ 
ദുവ്യിഭാവിതൌഴ സദ്മൂഭാസകൌരഹസി 

൩.൧൩. 

ഫ൧ഠ 

ലിഫ് 

൧൨. 

൧൩. 

൧൪" 

൧൪൫ 



൩.൧൪ സൂവ്വരന്നമാല 

രദ്ധികുലോത്ഭവെ ഭവധിനാശകൌ? 

പവനജാശ്രിതൌ പാവകോപമൌ 

രവിസുതപ്രിയൌ കവിഭിരിഡിതൌരഹസി 

മണികിരിടിശൌ മാനുഷോത്തമൌ 

നകകുണ്ഡലൌ ദീനമണീപ്രഭൌ 
വാനരാച്ചിതൌ വനുവിഹാരിണൌരഹ 

ജധനവര്ജ്ജിതൌ ജനകജാന്വിതെൌ 

വനജനാനാതൌ ദിനവത്സലൌ 

സനകസന്നുതൌ ശൌനാകാച്ചിതെഴരഹസി 

യാഗരക്ഷകൌ യോഗചിന്തിതൌ 

ത്യാഗമാനസെഴ ഭോഗിശായി നൌ 

നാഗഗാമിനൌ നിഗമഗോചരെൌ രഹസി 

സത്യവാദിനൌ ഭൂതയപാലകൌ 

മൂതുനാശകൌ സത്ൃയരൂപിണൌ 

പ്രത്ൃഗാത്മകൌ മു തിദായകൌരഹസി 

മണിമയാഗദൌ ഗുണവിഭൂഷണൌ 

ഫണിഭഗാസനൌ പൃണ്യശാലിനൌ 

പൃണ്ഠുവിഗ്രഹൌ പൃടറുബോധകൌ 

രഹസിനൌമിതൌ രാമലക്ഷ്യണൌ 

രാമലക്ഷ്മണാംകിതമിദംവരം 

ഗീതമവ്യയം പഠതിയ3പയമാന് 

തേനതോഷിതൌ തസുസഭപദം 

കിത്തിമായുഷംയച്ചുതസ്റസുഖം 

ഇതി ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസ്ോത്രം സംപൃഴ്ണ്സും. 

൧ാഠ. സീതാരാമസ്പോത്രം 

അയോഭ്ധ്യാപുരനേതാരം മിഥിലാപുരനായകിം 

രാഘവാണാമലകോരം ധൈദേഹാനാമലംക്രിയാം. 

രഘയണാംകുലദിപഞ്ച നിമി നാംകലദിപികാം 

സൂയുവംശസമുല്ഭൂതം സോമവംശസമുത്ഭവാംം 

൧൬൬ 

ല്ഴു 

൧൮) 

൧൯ 

ഹാ 

് 



സിതാരാമദസ്യോത്രം ൩.൧൫. 

പുരൂരംദശരഥസ്യയാപി പുത്രി ജേനകട്ടുപതേഃ 
വസിഷ്ഠാനുമതാച്ചാരം ശതാനന്ദമതാനുഗാം. ൩. 

കൌസല്യാഗഭസംഭ്ൂതം ലേദിഗദോദിതാംസ്വയം 

പുണ്ഡരികവിശാലാക്ഷം സ്സൂരദിന്ദി വരേക്ഷണാംംം ര” 

മത്തമാതംഗഗമനം മത്ത സാരസഗാമിയിം 
ചന്ദനാരദ്ൂഭൂുജാമഭ്ധയം കുംകുമാത്ത ഭുജാന്തരാം. ദ 

ചാപാലംകൃതഹസ്മാബ് ജംപത്മാലംകൃതപാണികാം 
സവലോകവയിധാതാരം സവലോകവിധായിനിംം ൬ 

ലോകാഭിരാമം ശ്രിരാമ മഭിരാമാഞ്ചമൈഥിലിം 
ദിപ്പുസിംഹാസനാരുഡം ദിപ്യസ്രഗ്വസ്ത്രടൂഷണാം. ൭ 
അനുക്ഷണംകടാക്ഷാഭ്യാ മന്യോന്േക്ഷണകാംക്ഷിണൌ 
അന്റ്യോന്മുസദൃശാലേതൌ ത്രൈലോകൃഗൃഹദംപതി. ൮ 
ഇമെയുവാംപ്രണമ്യാഹംഭജാമൃതികൃതാത്ഥതാം 
അനയാസ്ൌൌതിയഃ ്ളൂത്യാരാമം സിതാഞ്ചഭക്തിത3 നന് 

തസൃതെയതന്താംപ്രിതൌസംപദസ്സുകലാഅപി 
ജൂതിദംരാമച നൂസൃജാനക്യാശ്ചലിശേഷതഃ, ഥാ 
കൃതം ഹന്തമതാപുണ്ടും സ്പോത്രംസദ്യോവിമുക്ഷിദം 
യ$പദേരപ്രാതരുത്ഥായസവാല്കാമാഠാലാപ്ലയാല്. ൧൧ 
യഇദംപാതിസ്യോത്രം മൈഥിലിരാമചന്ര്രയോഃ 
ശ്രിഖൈകണ്ണമവാപ്പോതിസനതോഫതകിലല് ബിഷ, ൧൨. 

അയോദ്ധ്യാനേതാവായും മ!ഥിലാനായകിയായും രാഘയന്മാട്ടം വൈദേഹ 
ന്മാക്കും അലങ്കാരങ്ങളായും രഘയവംശത്തിനും നിമിവംശത്തിനും ദ്പങ്ങളായും സ്മൂയ്യു 
സോമവശേങ്ങളില് ഉ അഭതരഃയും ദശരഥണ്െറയും ജനകനേറയും സന്താനങ്ങളായും ശി 
ഷ്യരായും കൌസല്യയില് നിന്നും ഹോമകണ്ഡത്തില് നന്നൂം ഉ.ണ്ടായവരായും വെള്ള 
ത്താമരപോലേയും കരിതുവളം പോലയും നേത്രങ്ങളുള്ളവരായും മദിച്ച ആനയുടേയും 
അരയന്നത്തിനെറയും നടയുള്ളവരായും ചന്ദനവും കുജമവും മാറില് ധരിച്ചവരായും 
കയ്യിക വില്ലം പത്മവുമുമ്ളവരായും സവൃവലോകങ്ങളേയും പൃഷ്ടിക്കുന്നവരംയും ശ്രേഷ്ട 
മായ മാലയോടും വസ്തത്തോടും കൂടിയവരായും ക്ഷണംതോവം അദന്പ്യോന്യ കടാക്ഷങ്ങ 
ളില് കാംക്ഷയു ള്ളവരായും അന്വോന്പ തുല്യത്വമുള്ളവരായും ത്രിലോ കമാകുന്ന ഗൃഹത്തി 
ലെ 'ദപേതികളായുട ഇരിക്കുന്ന ഈ നിങ്ങറള നമനസ്തരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ൃതാത്ഥതകയ 
പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു, ഈയ സ്മി കാണ്ടു രാമനേയും സീതയേയും സൂതിക്കന്നതാരോമ അവനു, അലര് പഫ്ര്വിതരായി സകല സമ്പത്തുകളേയും കൊടുക്കുന്നു, ഹന്നമാനാല് ന്ദിമ്മി ഴഴപ്പട്ട 2 0മദേവെഠയും ജാനകീദവിയുമടേയു ഈ സ്മോത്ൂം സര്ല്ലാമുക്തില്പഭമാ 



൩.൧൬ സുലരത്നമാല 

കുന്നു. പ്രാതഃകാലത്തെഴറു നറേറ൨ ഈ സ്മോത്രം പഠിക്കുന്നവന് സവകാമങ്ങളേയും പ്രാ 
പിക്കും മൈഥിലീ രാമചന്ദ്രന്മാതടെ ഈ സ്മോത്രം പറിക്കുന്ന ഭക്തന് പാപങ്ങളില് നി 
നനു വേര്പെട്ട് ശ്രിവൈകണ്ണമലാക്ം വുകും. 

ഇതി ശ്രീമദ്ധനൂ മദ്ധിരചിതം ശ്രീ സിതാരാമസ്മോത്രം സപേണ്ണം. 

൧൧൧. ഹനമതഭൂജംഗസ്പോത്രം. 

ഉ ദാരാന്തരംഗം സദാരാമഭക്തം 

സമുദ്ദണ്ഡവൃത്തിം ദ്വിഷദുണ്ഡലോലം 

അമോഡഘാനുഭാവം തമോഘാതദഭക്ഷം 

തന്തൂകൃല്പ്രതാപം ഹന്മമന്തമീഡേ. ഥു 

മഹാമനസ്തരനായും എപ്പോഴും രാമങ്കല് 3 ജനമുള്ളവനായും വലിയ ശിക്ഷാവവ 

ത്തിയുള്ളവന$യും ശത്രക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതില് മനസ്സു ഭഭവനായും സഫചമായ പ്ര 

ഭാവത്തോടുകൂടി യവനായും അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്ന് :സമത്ഥനായുംതേമന്റ 

പ്രതാപത്തെ ച്ചെരതാക്കിയ വനായുട ഇരിക്കുന്ന ഹനുമാനെ സ്തൂയിക്കുന്നേന് ചല 

കരോത്ഭാസിടംകം കിരിടിര്ധ്വജാകം 

ഹൃതാശേഷപംകംരണേഠി്യിശംകം 

ത്രിലോകീമൂഗാകംക്ഷണാല്ഭസ്മൂലംകം 

ഭജേയനിഷ്ണളം ഹന്തൃമന്തമിഡേ. ൪. 

കയ്യില് ഉയന്നു ശോഭിക്കുന്ന ടങ്കത്തോടുകൂടിയവനായ് അ൪ ജജൂനന്െറ കോടി 

മരത്തില് അടയാളപ്പെട്ടവനായ സമസൂപാപങ്ങളെ. നശിപ്പിച്ചവനായ് യുദ്ധത്തി ങ്ക 

ല് സംശയമില്ലാത്തവനായ് മുന്നു ലോകത്തേയും ചന്ദ്രേപ്പ്യോലെ  സന്തോഷിപ്പിക്കു 

ന്നവനായ് ക്ഷനെആ്വില് ഭസ്തുമായ ലം മയാടുടകുടിയവനായ് പരി ശൂ ദ്ധനായിരിക്കുന്ന 

ഹനുമാനെ സൃതിക്കുരന്ന ൯. (ടാക എന്നതിന്നു കല്ല കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധം എ 

ന്നും കുഴി യുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ആയ്യധം എന്നും അത്ഥമുണ്ട്) 

പ്രസന്നാനുരാഗപ്രേഭാകാഞ്ചയാംഗം 

ജഗല്ക്ഷേമശൌയും തുഷാരാദിദൈതും 
൩. 

തൃണ്ടിഭൂതഹേതും രണോദ്ദുദ്പിട്തിം 

ഭജേവായുപൃത്രം ഹന്തമന്തമിഡേം 
൩. 

തെളിഖായ അനുരാഗ മു വനായ് പ്രകാശം കൊണ്ടു' സ്വണ്ണും പോലെയുള്ള 

ങ്ങളോടുമൂടിയവനായ് (അല്ലെ്ില് അതിശയമായ തേജസ്സള്ളവനായ് ) ലോകങ്ങു 

രുടെ ക്ഷേമത്തി നായിട്ടുള്ള. ശ്രുരത്വമുള്ളവനായ് ഹിമവല് പവ്തത്തിലെ അസുരനായ് 

പുല്ലുപോഴല നിസ്സാരങ്ങളായ ചെരകികഹേതുക്കളോടടകൂടിയവനായ് യുദ്ധത്തിങ്കല് പ്ര 

കാശിക്കുന്ന ഐശ്ചയ്യമള്ളവനായ് ലായുപ്പ തൂനായിരിക്കുന്ന ഫനമാനെ ഉജിക്കജും 

സ്മൂരിക്കമും ഭചയ്യുന്നേല്, 

അംഗ 



ഹനുമല്ദുജംഗസ്പോത്രം ൩.൧൭ 

രണേഭഷണേമേഘനാദേസനാഥേ 

സരോഷംസമാരോപ്യസൌ മിത്രിമായോേ 

ഘനാനാംഘനാനാം സുരാണാഖ്ലെമാഗ്ശശേ 

നടന്തംചലന്തം ഹന്തമന്തമിഡ്േ. ര് 

ഭയദംരമായ യുദ്ധത്തില് ലക്ഷ്വണനാല് ബഹുമാനിക്കത്തക്കവനായ് നാഥര്നാോ 

ടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്പോരം ഇന്ദ്രജിത്തു (ലക്ഷ്മൂണവെ) ഏടുത്തിട്ട നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേ 

ഘങ്ങളൂടെയും ദേവന്മാരുടേയും മാഗ്ലുത്തില് (ആകാശത്തില്) നടിക്കുന്നവനായും അ 

ങ്ങമിങ്ങും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനായും ഇരിക്കുന്ന ഹന്ൂമാനെ ന്തമൂതിക്കുന്നന്. 

സമുദ്രാന്തരംഗാംഖസാസന്ദ്രാംവിനിദാം 

വിലംഘ യാദിതേയൈഃ സ്കൂതോമത്തുസം ദൈ 

നിരാതങ്കമാനിച ലകാംവിശംകോ 

ഭവാവേവസിതാരിഹാപാപഹാടി. ൫ 

സമുദ്രത്തിഒന്റ ! ഉള്ളിചിരിക്കുന്നതായും ആകാശരത്തോള്ം നിഠഞ്ഞി (പൊ 
ങ്ങി)രിക്കുന്നതായും ഉ ണനിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള പകന് ദേവകളാലും മ 

നുഷ്യൃരാലും സ്മൂിക്കപ്പെട്ടവനായ് വ്യസനം കൂടാതെ മാന യായ് പാപങ്ങളെ നശിപ്പി 

ക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന ദധാന്തന്നെയാണ് സീതയുടെ ശത൭വ കൊന്നതു . 

ധമസോൂമഹാസത്പവാഫായതുദ്യം 

നമസ്മേമഹാവജുദേഹായതുഭ്യം 

നമസോൂകൃതാരാമകായ്യായതുഭ്യം 

നാമസ്േക്ൃത ബൃഹ്മചയ്യായതുഭും, ന 

ഗേ വലിയ ബലവാനേ! വായ്യപൃത്രനായ ഭവാന്നു വന്ദനം (സ്ത്വംഥണേപി 

ശാവാദൌബമച (ദ വ്യസ്വദാവ൪രയാര് ഞത്മത്വേധ്യവസ്പായാസുചിത്തേഷപസ്രിതുജന്തുഷ 

വാഥശബ്ജുത്തിന്നു (വാഹനേപവനേവഫഃ എന്നു നാനാത്ഥരത്നമാലവഹസ്്യാപ ല്യപേ 

മാന് വി വായുപുത്ര൯) വലിയ വഭ്കൂംപോലെ കാ നമായ ദേഹമുള്ള ഭവാനു വന്ദ 

നം ഞ രാമകായ്യുത്തെ മചയൂവനായ ഭവാന് വന്ദനം ആരാമത്തില് വച്ചു ചെയ്യേണ്ട തി 

നെ ചെയുവന്. ആരാമം ലജായിലെ അശോകവനം ബ്രഹ്മചയ്യുഴത്ത മചെയ്യവനായ അ 

ഞ്ങെക്കു വന്ദനം. ബ്രുദ്മചയ്യുല ക്ഷണം കായേനമനസാവാചനാരിണാം പരിവജ്ജനബ്ര 

ഫലയ്യമിതിപ്രോക്തം ലൌകിക സ്വൂലമേവഖതല് എന്നുണ്ടു എന്നാല് അപ്രകാരമുള്ള യ . 

മചയ്യുമല്ല ചായുപുത്രന്നുണ്ടായ രന്നതു. അതു സ്ഥൂലമാണ്. ബ്രഹ്മദാവേമനശ്ചാരംബ്രഹ്മ 

' ചയ്യുംപരംതപ$ എന്നു തൃുപനിഷദവചനത്താല് സുക്ഷ്ടബ്രഹ്മചയ്യുഭത്തയാണു ഹനുമാന് 

ഷി 

വഹിച്ചിരുന്നതെന്നു ഓാമ്മിക്കണ-. 

ഫന്തൂമതിഭൂജംഗപ്രയാതംപ്രഭാതേ 

ൽ പ്രദോഷേദി വാചാദ്ധരാത്രേ ൧ മത്ത്യഃ 

പഠന്ദേശികോപിഹമുക്താന്തരായ.. 

സ്സൂദഃസ്സല്പദാരാമഭമതിപ്രേയാതി, ലു 



൩.൧൮) സുഖരത്നമാല 

[ഫ നൂമാമ൯റ ഈ ദുജംഗപ്രയാതസുതിയെ ഉഷഃകാച ന്തരം സായംസഡ്്യയ്യയ 
ദിവാ എന്നതുകൊണ്ട് മദ്ധ്യാഹസന്ധയക്കും പാതിരാത്രിയിലും ജചിക്കുന്നവ൯ ദേശി 
കനായിരന്നാലും അവന് എദപ്പാഴം രാമടംലുള്ള ഭക്തിയെ പ്രാപിക്കും. 

ഇയി ശ്രിഹനുമല്ഭൂജംഗസ്മോത്രം സംധൃണ്ണം 

൧൧൨. ഫത്തമതകവചം. 

എഴുകോടി മഹാമന്ത്രങ്ങളുള്ളവയില് ഓരോ മുലമന്ത്രത്തിനും 
മാലാമന്ത്രം ന്യായം ആവാഹനം ധ്യാനം മാലാ കവചം ദളം അറ്സുളം 
കീലകം അഷ്ടോത്തരശതനാമം സഹസ്രനാമം സ്യോത്രം എന്നിങ്ങനെ 
൧൨. അംഗങ്ങ ഉണ്ട്. അവയില് സഫസ്രനാമത്തെയും സ്യോത്രത്തേ 
യും തള്ളിട്ടു നവാംഗം എന്നാണു സദ്യസമ്മതപ്രസിദ്ധി. എന്നാല് അ 
ഷ്മോത്തരശതനാമും സഹസ്രനാമം സ്പോത്രത്തില് ഉരാപ്പെടുന്നു. 
ചില തന്ത്രകത്താക്കളായ ജഷികളുടെ മതത്തില് മാലാമന്ത്രത്തെത്തള്ളി 
യും മറവ ചിലരുടെ പക്ഷത്തില് ആവാഹനയനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും വവാം 
ഗം കല്ലിക്കപ്പെട്ടിധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് ആവാഹനം എനാതു പദ്ധ 
തിയിലും മാലാമന്ത്രം പടലത്തീികലും ഉംപ്പെടുന്നു. പുരുഷദേഖതാമന്ത്ര 
ങ്ങാം പഞ്ചാംഗങ്ങളും സ്ര്രീദേവതാമന്ത്രങ്ങളില് ചിലതു നവാംഗങ്ങളും 
ആകുന്നു. എല്ലാ സ്ര്രിദേഖതകഠംക്കും നവാംഗം കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലം. 
ഒരു ദേവതയെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്നു കലം എന്നു പേരാ 
കുന്നും അതു ധേദാംഗമായ ൬ ശാസ്ത്രത്തില് ഒന്നാണ്. ഒരു കല്ലത്തി 
നാ പടലം പഭ്ധതി പ്രമയോഗം കവചം സഹസ്രനാമം എനാ ൫ അംഗ 
മാകുന്നു. അതിനാല് കല്പശാസ്ത്രുത്തെ പഞ്ചാംഗം എനു പറയുന്നു, പ 
ടലത്തില് മൂലമന്ത്രം അതിന്െറ ഉപദേശപരമ്പര മാഹാത്മ്യം ജൂഷിചര 
ന്ദഭഷഡവംഗാദിന്യാസങ്ങാം ധ്യാനം മാലാമന്ത്രം ഇവ അന്തഭവിക്കുന്നു. 
പഭ്ധതിയില് പ്രാതഃ പം; മു ലി 
താ ഏജനം ചക്രലേഖനം പിഠന്യാസം ദഭൃതശുദ്ധി പ്രാണപ്രതിഷ ഷോ 
സം മതാന്തരേണ പം എ 

വതാപൃൂജ മൂത്തിപൃജാ തവണം ബലി ഹോമം ഇവയുടെ വിധികറം ഉം 
പ്പെടുന്നു.” പ്രയോഗത്താല് വശ്യം ആകഷണം വിദ്വേഷണം ഉച്ചാടനം: 
മോഹനം ഭേദനം മാരണം സാരസ്വതം ശാന്തി എന അംഗങ്ങ0ം ഉം 
പ്പെടുന്നു, ചില കല്പങ്ങളില് മോഹനത്തെ വശ്ൃത്തിലും ഭേദനത്തെ 

ലിദദ്പേഷണത്തിലും ഉപ്പെടുത്തി പ അംഗ്രമായിട്ടും ഉണ്ട്, ജുവയെ 



റന്ദമല്&%ഃംഗസ്യാത്രം ൦.൧൯ 

വിസൂരിച്ചു പറയുന്നതായാല് ഗ്രാഥവിസ്ദരം വരികയും പ്രകൃതം തെറി 
പ്പ്യോകയും ചെയ്യുമെനുള്ളതിനാല് കവച്ചത്തെക്കുദിച്ചുമാതരം പഠയുന്നു. 

ഉര 38 കംകടകോമുഗതഃ കവചോസ്്റിയാം എന്നു” അമരം. 
കവച്ചം എന്നതിന്നു മാറിനെ മായ്ക്കുന്ന ഇരിമ്പുചട്ട എന്നത്ഥം. മന്ത 
വിഷയത്തില് കവചം എന്നുതിന്നു ശരിരത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുന്നത് 
എന്നു സാരമാണ്. ഇതിനെ സാധിക്കുന്നതു എറ ഇന്ന അംഗ 
ത്തെ ഇന്ന ദേവന് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നു പ്രഠത്ഥനയോടുകൂടി ആ അംഗ 
ത്തികല് ആ ദേവന് ഇരിക്കുനാതായ് സഷങല്ലിച്ചിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് 
അവന് ആ മന്ത്രദേവതാത്രപമാകുന്നു. അപ്പ്പോഴം ശത്രകൃതാഭിചാര 
ങ്ങറം ഭൂതപ്രേതയക്ഷരാക്ഷസപിശാചഗ്രഹങ്ങം ഇവയൊക്കെയും അവ 
നൊ അടുക്കല് വരുന്നതിന്നും സ്ൂശിക്കുന്നുതിന്നും ഭയപ്പെടുനം. ഇതുത 
ന്നെയാണു കവചമന്ത്രപ്രയോജനം. ചില കവചമന്ത്രത്തെ പൃജാരംഭ 
ത്തിന്നു മുമ്പായ് ന്യാസാന്തത്തിലും മറവചില കവചത്തെ പൂജാവസാ 
നത്തിലും ജപിക്കുന്നതിന്നു വിധിയുണ്ട്. എന്നാല് മാരോ ഭേവതയുടെ 
കവചത്തിന്നും പ്രത്യേക പ്രയോജനമുള്ളതായി കല്പശാസ്ത്രുങ്ങളിലും ചി 
ല പുരാണങ്ങളിലും കാണാം. ഹനൂമല്കവചംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജയം 
അതിന്െറ അവസാനത്തില് പറയുന്നതാകയാല് ഇവിടെപ്പറയുന്നില്ല, 

മാം അസ )ഹനൂമല്കവചസ്യോത്രമന്ത്രസു ശിരാമചന്്രജുഷിഃ 
ഗായത്രി ഛന്ദഃശ്രീഹനമാന്പരമാത്മാഭേവതഠമാരുതാത്മജു ഇതിബിജം 
അഞ്ജനാസൂനുരിതിശക്തിഃ ശ്രിരാമദ്ടതജഇതികിലകം 
മമമാനസാഭിഷ്ടസിഭധ്യത്ഥേജപേവിനിയോഗ$ 

ഉ സാര. ആ ശ്രിമാനായ ഹനതമാ൭ന്ഠ കവചമാകുന്ന സോൂത്രമന്ത്രത്തിന്നു ശ്രി 
രാമചന്ദ്രന് ട്ഷിയാകുന്നു. ഇവിടെ ജഷി എന്നയിന്ന" മന്ത്രകത്താവു” എന്നത്ഥം. ഗാ 
യത്രിഛന്ദസ്സാകുന്നു. ഛന്ദസ്സ് എന്നതിന്ന് ധേദോക്തമായ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയ 
അക്ഷരസാപ്യയുദ്ജ മൂലമന്ത്രം എന്നത്ഥം, ദദേയതാ എന്നതിന്നു” പ്രകാശിക്കുന്നവന് 
എന്നത്ഥം. മാരുതാത്മജന് എന്ന ബിജം ബിജശബ്ലത്തിന്നു് മന്ത്രത്തിനെറ ൭ലൃത്തിക്ക്* 
ഹേതുവായ വസു എന്നത്ഥം. യാമലേ ദേവനായ ശ്ശരീരാണി ബിജു യ പദ്യതേധ ൨വം. 
അഞ്ജുനാസൂനുഃ എന്ന ശക്തി. ശക്തി ശമ്മൂൃത്തിന്നു (സവ്വമംഗതുവാചിശ ക്തി പരാ 
കൃരമഏവചഃ തയോരൈക്യം പരം ധാമശക്ഷ്ധിരിയയടിധിയതേ) എന്നതിനാല് സവ്വൂസു 
ഖങ്ങഴു.ം പരാക്രമവും ഉള്ള സ്ഥാനം എഏന്നത്ഥാ. ശ്രീരാമദ്ൂതന് എന്നു” കീലകം. അരി 
നനു വഹേോര്ദചയേജ്ജ്വാലകീലൌ എന്നമരം. മന്ത്രരൂപമാ കുന്ന ദേവമെറ ജ്വാല എ 
ന്നത്ഥം, ഇരിലലവെകപ്രത്യയം സ്വാത്ഥത്തിലാകയ. ഷി ഫന്ദസ്സറ് ദേവത ബിം ശക്തി 
കിലകം ഈ ആവം കൂടിയതിന്ന് ഇഷ്യാദി ന്യാസം എന്നു പേരാകുന്നു. ഇവയിൽ ക്രമേ 
ണ ജഷിയെ മൃദ്ധാവില് പരമഹസേഥുരുവായും ഛന്ദസ്സ്രീനെ മുഖത്ത് സുഷ്ുക്ലാഗ്രസ്ഥാ 
നത്തും ദേയതയെ ഹൃദയത്തിലും ന്പസിക്കണം, ബിജശക്തികളെ പാദാഗ്രങ്ങളില് 



൨൨൪ സൂവ്രത്നമാല 

നയസിക്കനം? ബീജം ശക്തിഞ്ചപാദയോ3 എന്ന ശാര്ദാവചനംം യാമളത്തില് 

ലുഷിംന്യസേന്മൃര്ദ്ധ് നി ദേശേഹന്ദസു മഖപംകജേ ഭേവതാം പൃദയേലൈവ 

ബ്രിജന്തു ഗുഹ്യമേശകേ ശക്തിത്തുചാദയോശ്ചൈവ സറ്യാംഗേ കീലകം ന്യസേൽ എ 

നുണ്ട് . അതിനാല് ബീജത്തെ ഗുഷ്യയത്തിലൂം ശക്തിയെപരേങ്ങളിലും കിലകത്തെ സവാം 

ഗങ്ങളിചും നൃസിക്കണമെന്നുള്ള ശാരദാവചനം പക്ഷാന്തര മാകുന്നു, എന്നാല് ലോക 
ത്തില് സഡ്യന്മാതം ബീജത്തെ ദക്ഷിണസ്ഥാനത്തിലും ശക്തിയെ വാമസൂനത്തിലും കീല 

കത്തെ ഇവയ്യടെ മദ്യത്തിലും ന്യസിക്കുന്നരിതിയാണു കാണുന്നതു. അതിന്നു പ്രമാ 

ണം എന്താണെന്നഠിയുന്നില്ലാ. മര്മയി ഇതിന്െറ പ്രയോജനം എന്റെറ സകല കാമമങ്ങ 

ഭൂ സിദ്ധിക്കുന്ന യിന്നായിട്ട് ഉള്ള ജപത്ത്കല് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാത്ഥനയാകുന്നു. 

അനന്തരം ഷഡംഗന്യാസത്തെപ്പഠഡുന്നു. ഓാം അണടെനാസുതായ ഹൃുദയയനമഃ ഓം 

തദ്രമൂത്ത യേശിരസേസ്വാഥാ ഓം രാമദ്ൂതായ ശിഖാമെയവഷ്ഠയ ഓം വായുപുത്ര.യ 

കവലചായഡ്ം ഓം അഗ്നിഗദായനേത്രത്രയായമവാഷ്ഠ് ഓം ബ്രഹ്മാസ്ൂനിവാരണ്ായ 

അസ്സ്രായഫട', ഇതിന്െറ ക്രമത്തെപ്പറയുന്നു. രദ്രയാമലത്തീൽ ഹൃദയമേഭ്ധ്യമാഭ്യാഞ്ച 

രജനിീദിഃശിരഃസ് മുതം മദ്ധയമാ'ത ൪ജനീഭ്യാംസ്വാദംധ്ഷ്ടേനശിഖാസ് മുതാ 

ദശദി$കവചം പ്രോക്തംതിസുഭിസേത്രമീരിതം പ്രോക്താം ഗുലീജ്യാമസ്:സ്യാദം 

ഗക്കുപ്പിരീയംമതാ എന്നതിനാൽ ഹൃുദയമന്ത്രത്തെ രണ്ട കൈകള. 3ടയും നടുവിര 

ല് ദം ചേത കൊണ്ടാ ശിരോമന്ത്രമത്തെ രണ്ടൂ മൂണ്ടുവിരമ കരം ചേത്തുകൊണ്ടു ശിഖാമ 

ത്രതത്തെ നടുവിരല് മുണ്ടുവിരല് ചെരുവിരല് ഇമ്മുന്മിനേയും ചേത്തുഭകാണ്ടും കവലമ 

ത്രത്തെ പത്തു വിര൪ക്കൊന്നും നേത്രമന്ത്രത്തെ ുണ്ടുവിരല് നടുവിരല് മോതിരവിക 

ഇവ മൂന്നു കൊണ്ടും ഈ വിരല്കളേ ക്കൊണ്ടുതന്നെ അ സ്ധുമത്ത്രവം അതത് ' ഷൊ സ്ഥാന 

ങ്ങളി “ ന്യസിക്കണാം സാധാരണന്മാ ഇപ്പ്ോം ഷഡഗേം ന്ൃസിച്ച വരുന്നതില് 

ഉള്ള അംഗലിവിധി ഇപ്രമാണനവചനത്തെ അനുസരിച്ചിരികുന്നില്ല. യാമളത്തിക ഹൃ 

ദഷേഹൃയോ:ഗത്തുരിദരാംഗംശ്ലിരസേതഥാ ശിഖായാ തൂശ് ഖാപ്രേക്താക വച സേവദേ 

ഹകേ നേത്രേനേത്രത്രയംപ്രോക്തംദിശാമ സ്റുമുദിരയേല് എന്നു പറഞ്ഞിരികന്നെതു 

“ഷ ഡംഗന്പാസത്തിന്െറ സ്ഥാനങ്ങളാണു . എന്നാലിപ്പോരം കവചത്തെ ന്യൃസി ചു വ 

രുന്ന തു: ചുമലിലാണ്. പിന്നെ ശാരമാപടലത്തില് അസ്തൂന്തുതലയോന്പയസ്വകുയ്യാത്താള. 

തൂയാദികം ദിശസേനൈവബദഭ നിയാതഛോടികാടിസ്സറമന്തത? അസ്റ്മന്ത്രത്തെ കൈ 

പ്പടങ്ങം കൊണ്ടു സ്പ്യസിച്ചിട്ട് താള.ത്രയാദികളെ ചെയ്യുണം. ത്ത താള ത്രയംകെണ്ടുയ 

ന്നെ കൈവിരലുകളെ €ഞാടിച്ചുകൊണ്ട' ഗാ ദിക്കുകളേയ്യം ബന്ധിക്കണം. ഇപ്രകാരം 

താള തൂയാനന്തരമുള ദിഗ് ബന്ധാത്തിന്നു' ധൈഷ്ണ്ുവങ്ങളിൽ സുദശനഷഡ ക്ഷരവും 

ഭശെധങ്ങ മില് പാശുപതഷഡക്ഷരവും വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്തരം ഛോടികകൊ 

ണ്ടുള്ള അഗ്നിപ്രാകാരകല്ലനത്തിന്നു' ഭൂര്ഭവസ്സവരോം എന്നു മത്ത്രമാകും അംഗന്യാസഭ 

വിനാദേവിനദാസ്വന്തിഫലാന്പപി എന്ന വാകയംകെണ്ട് പറഞ്ഞിരിശഒന്നു. അനന്ത 

രം ശ്രീ ഹനൂമായെ പരമാത്മാവായി ധ്യായിക്കേണ്ടതാകുന്മ. സപൃകോടി മഹാമന്്ര 

ണ്ടേ ക്കൊണ്ടും ഉ.പാസിക്ക പ്പെടുന്ന വസ്മൂ പരമാത്മാവുതന്നേയാകുണു. വിനാചോ 

പാസനാം ദേധിനദദാതിഫലസേണാം ധ്യാത3സ് മുത3പൂജിതോവാതതോവാനമിതോ 

പിഷാജ്ഞാനതോജ്ഞാനതോവാപി പൃജാകാനാം വിമുക്തിദഃ എന്ന ആഗമവചനത്താ 

രീം പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കായെ ഫചസി ദ്ധിയുണ്ടാവുന്നതല്ലാ. എന്ന 2%%പരമാത്മാ 

വ് നിഗുണനായിരിക്കുനന സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങിനെ ധ്യാനാദികാം ചെയ്യടപ്പുടും എന്നുമ്ള 

ശയ? സഗുണയിഗ്ലൂണദേഭത്തോടെ രണ്ട രൂപം കല്ലിക്ക പ്പെ ടുന്ന. ശ്രിരാമതാപനി 

ന് ടു 



ഹന൬൯മല്ഭുജംഗസ്പോത്രം , ബ്ൂ൨ള് 
് ു $ തരത്തില് ലിന്മയസ്യാദ്വിതീയസ്വ നിഷ്കള.സ്യാശരീരിണ3 ഉപാസകാനാംകായ്യാത്ഥം ബ്ബഫ് 

0 ണോരൂപകല്ലനാ എന്നും അഗ്നേയപുരാണത്തില് സകലാ നിഷ്ുലോജേ്ഞയഃ സവജ്ഞ$ 
പരമേശ്വര ദേഹസ്ഥസ്സകലോജള്ങേദയാനിഷ്ണുലോരദഫവര്ജിതര് എന്നുമുള്ള, വാക്യ 

' ദാല് ദേഹസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് സകളനാകുന്നു. അവനാകുന്നു കമ്മദയാധജ്ഞാ 
നയോഗ ഭക്തിയോശരതന്മാക്ക' ഉ പാസ്യനാകുന്നതു്. മെലംഗപുരാണത്തില് സര്േ 
ഷജോമേവമത്ത്യാനാംവിഭോദ്ദിവ്യംവപുഭ ശുഭം സകലംഭാവനായോഗ്യം യോഗിനാ 
മേവനിശ്ചിതം എന്നാ തആഗ്നേയത്തില് സാമു നാമാശ്രമസ്ഥാനാംഭക്താനാംഭക്തവത്സ 
ല$ ഉ.പകത്താനീരാകാരസുദാകാരേണജായതേ കാഷ്യാത്ഥംസാധകാനാഞ്ചചതുവശുൂഫ 
ലത്ഥേദം എന്നുമുണ്ടു . ഇപ്ര കാരമിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ശരിരത്തിലല്ലാതെ ധ്യാ 
വിച്ചാല് അതിന്ന് സ്ഥിരതയുണ്ടാവുന്നതല്പാ. അമൃത്തൌ ചല് സ്ഥിതോനസ്വാത്തതോമു 
ത്തിം വിചിന്തയല് എന്ന ഗാരുഡവചനം. യാമളത്തില് സ്ധുലസൂക്ഷ്യവിഭേ ദേനധ്യാന 
തൂദവിവിധംഭവേള് സ്വ്യലംമന്ത്രമയംദേഹം സ്ഥ്വൂലംവിഗ്രഫചിന്ത നം കരപാദോദരസ്വാ 
പീരൂപംയൽസ്ഥൂലധിഗ്രഹം സൂക്ഷ ഞ്ചപ്രകൃതി രൂപംപരം ജ്ഞമനമയംസ് മുതം സൂക്ഷ 
ധ്യാനം മഹേശാനികദാപിന്നഫിജായതേ സ്ഥുലധ്യാനംമ ഫേശാനി കൃതവാമോക്ഷമധാ 
പ് നയാ എന്നു പാഞ്ഞിരിക്കയാല് സുക്ഷ മധ്യാനം ആക്കും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാവുന്ന 
തല്ലാ. അതിനാല് കരപാദമുഖാദികമളാടുകുടിയ സ്ഥ,ലവിഗ്രഹത്തെച്ചിന്തിക്കണം. എ 
ണല് ചതു വഗ്ലൂഫല മുണ്ടാവും, അതിനാല് ഫന൬മല് ശ്യാനതത്തെപ്പുറയുന്നു, 

ധ്യായേബാലദിവാകരദ്യതിനിഭം ദേവാരിദപ്പാപഹം യി 4 ൨ 

ദേലേന്ദ്രപ്രമുഖപ്രശസൂയശസംദേദീപ്യമാനംരുചാ 
സുഗ്രീവാദിസമസ്ൂവാനരയുതംസുവ്യ ദതതത്ത്വപ്രിയം 
സം രക്താരണലോച റാംപവയജംപിതാംബരാലംക്മൂതം 
ബാലാദിത്യശൊ രശ്മികളോടു സദുശമായ പ്രകാശ മുള്ളവനായും അസുരന്മാരു 

ഒട മദത്തെ നശിപ്പിച്ചവനായ്യം ദേവേന്ദ്രന് തുടങ്ങിയുള്ള വരാല് സുതിക്ക പ്പെട്ട കത്തി 
യോട്ടകൂടിയവനായും കാന്തികൊണ്ടു ഏററവും പ്രകാശിക്കുന്നവനായും സുഗ്രിവാഭികളാ 
യ സകല വാനരന്മാരോടുകൂടിയവനായും നല്ല തെളിവായ പരമാത്മജ്ഞാനത്തില് പ്രി 
യമുള്ള നായും നല്ലവണ്ണം ചുവന്ന കണ്കളോടുകൂടിയഖനായും പീതാംബരംകൊണ്ടച 
കരിക്കപ്പെട്ടചനായും ഇരിക്കുന്ന വായുപുത്രനെ ധ്യാനിക്കു ന്നേന്. 

ഉദ്യന്മാത്താണ്ഡകോടിപ്രകടരുചിയുതംചാരുവീരാസനദ്ഡം 
മെൊഞ്ജിയജ്തോപവിതാഭരണരുചിശിഖംശോഭിതം കു ണ്ഡലാഭാം ഭ മതാനാമിഷ്ടദംതംപ്ര ണതമുനിജനംവേദനാദപ്രമോദം 
ധ്യായേ ദേവംവിധേയം പ്പവഗകുലപതിംഗോഷ്്ദിടടതവാദ്ധിം 
ഏകകാലത്ത ഉദിച്ചുവരുന്ന അസാഖ്യസുൂയയന്മാരുടെ തെളിവായ ശോഭയുള്ളവ നായും മനോഹരമായ വിീരാസനത്തില് ഇരിക്കുന്ന വനായും മുണ്ടു 

ള്ള പൃണി൬ല് ആഭരണങ്ങറാ ഇവര്യാട്ടം ശോഭയുള്ള മുടിയോടും കൂടിയവനായും കു ഞ്ഞാലങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ശോഭിച്ചുവനായും ഭജിക്കുന്നവക്ട് ഇഷ്ടത്തെ ക്കൊട്ടകന്നെവനാ യുര മു നിജ നങ്ങളെ. വന്ദിച്ചവനായും വേധദാച്ചാരണത്തിങ്കല് സന്തോഷമുള്ളവനായും സ്വികാര്യനായും സമുദ്രത്തെ പശുവിള്ചപിട്ടട!പോലെ ആക്കിയവനാഡും വറനരവാ ശത്തെ പാലിക്കുന്ന വനായും ഇരിക്കുന്ന ദേവനെ ശ്യാനിക്കുന്നന്. 
41: 

ഏന്ന പല്ലകൊണ്ടും 



62.൨. സൂവരത്നമാല 

മന്ത്ര 
ഹന്തൂമാന്പ്ൃ്യത3പാതുദക്ഷിണേപവഠാത്മമ & 
പ്രതിച്ച്യാംപാതുരക്ഷോഘ്തര് സെയമ്യാംസാഗരതാരണ. ൧. 

സാരം: _. ഫന്മാന് (എ്ൊ കിഴക്കെദി കില് നിന്നും വായുപുത്രന് തെരക്ക 

ഭിക്കില് നിന്നും രാക്ഷസ രെക്കൊന്നവന് പടി ഞ്ഞാലെദിക്ക ല്നിന്നും സമുദ്രത്തെക്ക ടന്ന 

വന് വടക്കെദ്ഖ്നെയും രക്ഷിക്ക മട്ട. 

ഉയര്ധ്വംമേകേസരീപാതൃര്വീറ്്യട ഗതസ്മമേഫ്യധര് 

ലംകാവിദാഹകര്പാതുസവാപര്ദ്യോയിരന്മരം. ) വു 

എവയെറ മുകാംഭാഗത്തെ കേസരങ്ങള്. 9 വനും (കേസര -തലയിലെ സട എന്ന 

രോമവിശേഷം) എന്െറ കിഴ പ്രമദശത്തെ വില്ലു ഭക്തനും ലതകകയ ചുട്ടവന് സവ്യാപ ലം ച പെ 

ത്തുകളില്ഡവിന്നും ഇടവിടാതെ രക്ഷിക്കട്ടെ. . 

സുഗ്രിവസചിവഃപാതൃമസൂകേവഖായുയന്മ ന3 

ഫാലപോതു മഹാവിരോഭ്ൂരലോമ്മഭ്ധ്യേിരന്തരം. ൩. 

യൊ മസുകത്തെ സുഗ്രീവധെറ മന്ത്രിയും നെററിയെ വായുപുത്രനും പുരിക 
റു 

ങ്ങ൭ടെ മദ്ധ്യപ്പദേശത്തെ മഹാവിരനും തൂടവിടാഒെ രക്ഷക്കട്ടെ. 
൭! 

നേത്രേഛായാപഹാരീചപാതുമേപ്രവഗേശ്വര$ 

കപോലൌകണ്ണുമൂലേതു പാതുമേരാമകിംകര$. ര? 
1 

വം ംിശില്ം ള് എംപി പി പി പഷ്് ്ിപിലിംിംിപ്്്െ 
ഥള്ഛായയെ അപഫരിച്ചവന് എ വെറ കന്ണറുകളേയും കവിഠംത്ത ഒ ളെ. കവിര്ശ്ര 

ഷ്ലനും ചെവിയുടെ ചുവടുകളെ. രാമദാസനം ൪ കഷ്ധിക്ക ട്ടെ. 
ടി യു 

ഗാസായാമഞ്ജനാസൂനു3പാതൂുവക തൂംഹര 'ശ്വര$ 

പാതുകണ്ണന്തുരൈത്യാരിഃസ്ത്സ്ഡൌപാതുസുരാ ചിത. ൭, | 
ലി 

മൂക്കിനെ അത്തുനാപ തൂന്നം വായ വായരാശ്രഷ്ഠടനും കഴുത്തിനെ ഒദെത്യതടെ 

ശത്രുവും ചുമപുകടളെ ദേവകളാല് പൃജി ക്൭ഭപ്പട്ടവനും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

ദുജൌപാതൂുമഹാതേജാര് കഷരൌതുചരണായുധഃ 
ക! 

നഖാനാഖായുധഃപാതൂകക്ഷിംപാതൃുകപിശ്ചര. ൬ 

വലിയ തേജസ്സൂള്ളവന് കൈകദമയും പാദങ്ങള് ആയുധങ്ങ ളായിരിക്കുന്ന 2൯ 

കൈപ്പുടത്ങ ളേയും നഖങ്ങാം ആയ്യധങ്ങളായിര ക്ഷനവല് നഖങ്ങഭ്േയും, കപി ഗ്ര 

്ലേന് വയഠിനേയും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

വക്ഷോമുദ്രാപേഹാരീച പാതുപാശ്വേമഹാഭജ$ 

ഹരിതാശോക്പ്രഹത്താച സുയൌപാതു ധിരന്തരം. ൭ 

മുദ്ര ധെ അപഹരിച്ച 1) മാഠറിമനയുഠ ന്പിണ്ട കൈകള ളളവന് ണ്ടു പാശ്വങ്ങ 

മ്ശേയ്യം സീമയുടെ ശോക്ത്തെ നശിപ്പ'ച്ചവള് സൂനങ്ങളേയും ഇടവിടാതെ രക്തിക്കട്ടെം 

ലകാഭയകര പാതു പൃഷ്ഠദേശേനിരന്തരം 

നാഭിം ശ്രീരാമദ്ല്തോമേകടിം പാതുസമിര 8. ൮ 



1 മ 

ഹനുമല്ദുജംഗസ്യോത്രം ൩.൨൩. 

ലക്കക്കു ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവന് എവഡെറ പൃഷ്യദേശങ്ങളേയും ഗ്രിരാമദ്ലൂതന് 
പൊക്കിം പ്രദേശത്തെയും വായു പുത്രന് അരരയയും ഇടയി ടാതെ പാലിക്കടെഃ 

ഗുഫ്യംപാതുമഹാപ്രാ്ഞെ? സക്വഥിരിചശിലപ്രിയഃ 

ഉയത്രചജാനുനിപാതു ലകാ പ്രാസാദഭഞ്ജന$. ന് 

വലിയ ധിദ്വാനായി രിക്കുന്ന വന് എ"നെറ ഗരഫ്യത്തേയും ശിവപ്രിയ സശഥി 

കളേയും ലങ്കയിലെ മതിലുകളെ. ഭരഞ്ജിച്ചവന് തൂടകളെയു൦ കാല്മുട്ടുകളും രക്ഷി 

ക്കട്ടെ. 

ജംഘെപാതുകപിശ്രേഷ്യോ ഗല് ഫപാതുമഹാബല3 
അക്ചലോദഭ്ധാരക പാതൃപാദൌദഭാസ്കരസനാിഭഃ. ൧൨ 

കപിശ്രേഷ്ടന് എെറ മുഴങ്കാലുകളേയും വധ്യബലമുള്ളവന് നരിയാണിക്തകള 

യും സൂയ്യ പ്രകാശമുള്ളവനായ ഭഷധിപപവയ്യതത്തെ എടുത്തവന് എയെറ പാരങ്ങളേ 
യും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

അംഗാധ്യമിതസത്ത്വാഡ്മുഃ പാതുപാദാം൧ഥലിസ്സുദാ ക വു 

സധ്യാംഗാനിമഹാ ശൂര? പാതൃരോമാണിചാത്മവാന്. ൧൧ 

ഐഎണ്െറ അവയവ അധികമായ ബലമുളളവന് രക്ഷി ശ്കദ്ദെ, കാല്വിരലു 
കളേയും സവ്യാംഗങ്ങദഭേയും മഹാ ശ്രുരനം രോമങ്ങളെ. ആത്മജ്ഞാനിയും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

ഹ൬ആമല്കവ്ചംയസുപറേദ്വിദ്പാ൯വിചക്ഷണഃ 
സര്വപയരുഷശ്രേഷ്യോടു ക്യിംമുക്ഷിഞ്ചലിന്ദതി. ൧൨ 
ഫനൂമാവെറ കവചത്തെ സമത്ഥനായ ഏതു വിക്വാന് പഠിക്കുന്നുവാ അവള് 

തന്നെ മനുഷ്യധ്രേഷ്ൂ നാമുന്നതു്. അവയ സുഖര്ത്തയയം മേറക്ഷത്തേയും അനുഭവിക്കുന്നു, 

ത്രികാലമേകകാലംവാപറേന്മാസത്രയംനര$ 
സ്വാ൯രി പൃന്ക്ഷണാജ്ജിത്വാസച മാന് ഷിയമം. യ, റ € ശ്രിയമാപ്ലയാല്, ൧൩ 

മൂന്നു സന്ധൃകജിലുമായ ധട്ടാ അംല്ലെര്ധില് ഒരു സന്ധ്യയിലോ മൂന്നു മാസം റ; 
വചത്തെ പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സകല ശത്രുക്കളേയും വേഗത്തില് ഒഷിച്ചിട്ടു ഐശ്ചയ്യ 
തെ പ്രാപികകം. ₹ 

ക്രി അഭ്ധരാഭ്രേഃലേസ്ഥത്വാസപ്പവാരം 
പോ 

[॥ 

യി ശ്ര 
ി ക ൨ [1 ക്ഷയാപസ്താരകുഷ്ടാദിതാപത്രയയിവാരണം. ഥ് 

രാവില് പ്പാതിരാവിരു വെള്ളത്തില് നിന്നു ഇതിനെ എഴുലീതം ജപിച്ചു. ക്ഷയം അ 
പസ്താരം തുടങ്ങിയുള്ള രോഗങ്ങളും ആഭ്ധ്യാത്തികം ആധിഭൌഷികം ആധിദൈവികം 
എന്ന മുന്നു 89ഖങ്ങളു.ം നശിക്കും. 

അശ്പത്ഥമുലേക്ഷവാരേസ്ഥീത്വാപം തിയഃപുമാന് ി 
[7 ദ അചലാം ശ്രിയമാപ്ലോതിസംഗ്രാമേവിജയിഭേ ല്, ൧൫ 

ഞായറാഴ്സ, അരയാലിനെറ ചുവട്ടില് ഇരുന്നു് പഠിക്കുന്ന പുരുഷല് മാളക്കി 
ല്ലാഅ ഐശ്ുഴ്യഴന്ത പ്രാപിക്കയും യുദ്ധത്തില് ഒയശീലനാവുകയും ത് 



൩.൨൪ സൂപ്രത്നമാല 

൪ 
സവരോഗാര്ക്ഷയംയാന്തിസവസിദ്ധിപ്രദാ യകം 

യര്കരേധാരയേന്നിത്യം രാമരക്ഷാസമന്ന്ധിതം. ൧൬ 

ഇതിനെ രാമരക്ഷാമന്ത്രത്തോടുകൂടി എഴുതി നിത്യവും കയ്യില് ധരിച്ചാല് സക 
ല രോഗങ്ങള്ടം നശിക്കയും സകല സിദ്ധികളു.ണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. 

രാമരക്ഷാംപഠേദുസ്മൂഹന്തമല്കവചംവിയാ 
അരണ്ടേരുദിതംതേനസ്യോത്രപാഠഞ്ചനിഷ്ണ്ുലം. ൧൭ 
ഫന൬ മാമന്റ കവചത്തെക്ടാതെ രാമരക്ഷാമന്ത്രത്തെ ജപിച്ചാൽ അതു മന്ന 

ജ്യയേരില്ലാത്ത കാട്ടില് നിന്നു ഡിലധിളിച്ചപോലെ നിഷ് ഫലമാകാ. 

സവദുഃഖഫലംനാഡ്ടിസവത്ൂരവിജയിഭപേല് 
അഫോരാത്രംപദോദുസ്മശൂചിഃപ്രയതമാനസ3 

മുച്ചുതേനാത്രസന്ദേഹഃ കാരാഗൃഹഥതോനരഃ 

പാ പോപപ്പാതകാഠ്മത്ത്യ്യോമുച്ച ചൃതേനാത്ൂരസംശയ$. ൧൮൮ 

രാപ്പകല് ശുദ്ധനായ” ഏകാഗ്രചിത്തനായ് ജപിക്കുന്ന വന്ന് സവദ്ദാഖവും ന 

ശിക്കും. എപ്പോഴും വിജയിയാക്ഷ. തടവു മുറിയില് ഇരിക്കന്നവ നായാലും വിടപ്പെടുടം 

മഹാ പാപങ്ങാം ൭പപാപങ്ങാം ഇവയില് നിന്നു വേരപെട്ടകയും ചെയ്യും, 

ഇതി ശ്രീരഠാമധിരചിതം ആഞ്ജനേയകവചംസസുദ്ലും. 

൧ഠ൧൩.. സു പമുവമണ്്യാഷ്യകം, 

ഹേസ്വാമിയാഥകരുണാകരദിനബന്ധോ 
ശ്രിപാവ്ൃതിശമുഖപങക്ജപത്മബന്ധോ 
ശ്രിശാദിദേ_ഗണപൃജിീതപാദപദ് മ 

വല്ലിശനാഥമമദേഹികരാബലംബം. വൂ 

സ്വാമിചാസൌനാഥശ്ചേതിസ്വാമിനാഥ3 എന്നു വിഗ്രഫം. നന്ദിസംബുഭ്യ്യേം 

ഫ്വിന്ന സൂത്രത്താല് സ്വാമിന് എന്നു ഗേണ്ടയാണു് , സ്വാമിന് ശബ്ദം നകാരാന്തമാക 

യാമി്ഇ പ്രമയാഗജത്ത സാ ധുകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നാഥശബ്ദത്തോടു സമാസിച്ചുകൊ 
ി 0 ) ) കൂളൂന്നു. സ്വാമിയായി നാഥനായ ലന! (ഇ൭ഭ)ആഡ്യോധനിസ്വാമീ ഇരശച 

രപേതിരിശിതാ എന്നമരം) ധനികനായ അത്ഥ'ക്കപ്പെടുന്നോവേ! എന്നു സാരം, കൃപ 
ക്ട ഇരിപ്പ്ിടമേ മുഖി കരംക്ക് സഹായിയായിരിക്കുന്നുവനേേ് ശ്ര പാവതിയുടേയും 

ഈശവരയേറയും മുഖങ്ങളാശന്ന താമരമൊട്ടുകാംക്ക് സൂയ്യനായിരിക്കുന്നവനേ! (ഏ 
ി ൭ ഴു 

ന്നാല് പാ വയി പരമേശ്വരന്മാക്ക് അഹ് ളരാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനേ എന്നു സാരം. 
വിദ്സു മുതലായിട്ടുള്ള. ശാ പുഴിക്കപ്പെട്ട പാരദങ്ങളുള്ള വനേ വല്ലിയുടെ 

ഭത്താവായ'” ഭക്തന്മാഷ അര് പക്ഷ്യനായിരിക്കുന്ന വനേ എര കൈകഠുക്കു് ആശ്ര 

തഭത്തഅ്മേണമേ. ത്തു 



സുബ്ബഫ്മബണ്യാഷ്ടകം ൩.൨൪ 

ദേഖാദിദേഖസുതദേവഗണാധിനാഥ 
ദേധേന്ദ്രവന്ദ്യമൂഃുപകജമഞ്ജുപാദ 

ദേവഷീവാരദമുയിന്ൂസുഗിതകിത്തേ! 
വല്ലിശനാഥ!മമദേഹികരാവലം. ൨ 

ദേവന്മാക്കും ആദ്യനായ് ദേവനായ മഫേശ്വരന്െപുത്ര! ദേവകളാശുന്ന സേ 

നകളു.ടെ അധിപ! മദവന്ദ്രനാല് വന്ദിക്കത്ത ക്കതവയ്ി മു9ുവായ് പങ്കജംപോലെ മ 

നോഹരങ്ങളായ പാദങ്ങ ളള്ളൂവമനേ! ദേവര്ഷികളാലും നാരദനാലും മുനീന്ദ്രന്മാരാലും 

നല്ലവണ്ണം പാടപ്പെട്ട കിത്തിയു ള്ളവനേ! വല്ലീശനാഥ!............ ഈ ഗ്ലരോകത്തില് 
ദേവര്ഷിനാരദ എന്നു പ്രയോഗിച്ചുതിനാല് നാരദന് ദേവര്ഷിയാണോ എന്നു 
ശദി൧൭ രുത്. ശാപാസ്ര്രാസ്ത്റത്വധചസോ: വ്യാസാദ്ാസുമഹര്ഷയ, പരമഷയോമദ 
ലാദ്യാ. ദേവഷയഃകചാദയ3 ബ്രഹ്മപ്പയോവസിഷ്ഠാദ്യാഃ, സുശ്രുതാദ്യാ സരഷയഃ9 ജതുപ 
ണ്ഠാദയോരാജഷയഃ, കാണ്ഡഷിയ സു_.മീ, ജൈമിന്യാദ്യാനാരദസൂകപിചക് ത്രോധിധാ 
തൃട്ടഃ എന്നു ത്രികാണ്ഡശേഷം. നാരദന് കാണ്ഡഷിയാകുന്നു. 

നിത്യാന്നദാനയിരതാഖില രോഗേഹാരി൯ 
തസ്മാത് പ്രദാനപരിചൃരിതഭകതകാമ: 
ശ്രുത്യാഗമപ്രണവവാച്ചയനിജ സ്വത്രപ! വല്ലിശ.... ൩. 

നിത്യവും അന്നദാനം ചെയ്യുന്നതില് ശ്രഭ്ധയുള്ളവനേ! സകലരോഗങ്ങളേയും 
നശിപ്പിക്കുന്നവനേ! അതു ഹേതുവായിട്ടു അതിശയമായ ദാനംകൊണ്ടു വേണ്ടവേണ്ണും 

[മി 9 2 നിറച്ചിരിക്കുന്ന ദക്തന്മാരുദെ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടിയവനേ! ഭക്തന്മാരടെ ആഗ്രഹങ്ങ 
ളെ. സാധിപ്പിച്ചവനേ എന്നു സാരം.) വേദം, ആഗമം, പ്രണവം ഇവയാല് വണ്ണിക്ക 
ഉപ്പടാധുന്ന തന്െറ സ്വരൂപമുള്ളവനേ! ...... 

ക്രൌഞ്ചാസുരേന്രപരിഖണ്ഡനശമ്തിശൂല 
ച്വാപാദീശസ്ത്രപരിമണ്ധിതദിപ്യപാണേ! 
ശ്രീകണ്ഡലിശഷ്കതതുണ്ഡശിഖിയ്ലാഹലല്ലിശ,,. രര 

അസുരശ്രേഷ്യനായ മക്രഞ്ചയെക്കൊല്ലന്നതിന്നള്ള വേലോടും ശ്രുലത്തോട്ടം 
കൂടിയവന! വില്ലുതുടങ്ങിയുള്ള ആയുധങ്ങളെക്കൊണ്ടു അലങ്കരിക്കല്പെട്ട നല്ല കൈക 
ളൂള്ള വനേ! (കൈകളില് ആയു ധങ്ങളൂ.ള്ൂവനേ എന്നു സാരം) ശോര്യുള്ള സപ്റ്യശ്രേഷ്ട 
നേധഴിച്ചിരിക്കുന്ന കൊൌക്കോടുളൂടിയ മയില് വാഹനമായുള്ളവനേം,,.ംംംംം 

ദേവാദിദേവരഥമണ്ഡലമദഭ്ധയചേദു 
ദേലേയ്രപിഠനഗരംദ്ദഡ്ധചാപഹസും 
ശൂരംനിഹതുയസു രകോടിഭിരിഡുമാന! വല്ലീശ.., ൫ 

2 ദേവന്മാ ടെ ഞദിയായ ദേവ] വൃത്താകാരമായ രഥത്തിമന്റ നട്ടവില് അറിയ 
പ്പെടുന്നവനേ! (കാണപ്പെടുന്നവനോ) ദേധേ നൂടെറ സിംഹോസനം അമരാവതി എന്ന 
നഗരം ഇവരയാടുക്ടിയവനായും ഇരിക്കുന്ന ശ്രരനെ (ശൂരപത്മാസുമമന) കുണിട്ടു 
ആസഃഖ്യ 2ഭലുന്മാരല് ഖനി ക്കപ്പെട്ടവനേം ലം റ് യും; 



൩൨൬ സുവരത്ഥമാല 
ി 

ഹീരാദിരത്നവലയോല്കകിരിടഹാര 
ഭ്കേയൂരകമ്ധലലസല് കവച്ചാടിരാമ! 
ഹേ!വിരതാരകജയാമരഒ ബ്ലന്ദവന്ദ്യ! വല്ല ലിശംംം ന്ന 

വ്രും തുടങ്ങിയുള്ള രത്നങ്ങാംകെ ണു കൈവള ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കി 
രീടം, മാല, തോഠംവള. കടുക്കന്, പ്രകാശിക്കുന്ന കവചം ഇവകൊണ്ടു മനോഹരനായു 
ളവനേ! വീരനായ താരക:സുരനെ ജയിമുവനേ ദദേവസമൃഹത്താല് വണങ്ങപ്പെടു 
ന്നവ3നോംം...ംംം ൂ 

പഞ്ചാക്ഷരാദിമനുമന്ത്രിതഗാംഗതോയൈ$ 
പഞ്ചാമുതൈഃപ്രമുദിതേന്രമുഖൈമ്മസിനൈ 
പട്ടാഭിഷി കര ഹരിയു കതപരാസനാഥ വല്ലി... ൭ 

1 

പഞ്ചാക്ഷരം തുടങക്കിയുള്ള മത്ത്രങ്ങാം ജപിച്ച് ഗഗാജലാകൊണ്ും (ഇവിട 
തോതയെഃ എണ ബഹുവചനംകൊണ്ട് സപൃഗംഗകളിലെ വെള്ളംകൊണ്ടു എന്നു സാ 
രം, സപ്ൃഗംഗകാം ഗംഗാചയമുനാചൈവഗോദാവരി സരസ്വതി നമ്മഠാസിന്ധു 
കാ3വര്യഃസപൃഗംഗാട പഞ്ചാമുരങ്ങളെ കൊണ്ടും (പഞ്ചാമുതാ പാഠ യാദധി; പുത ഞ്ചെ 

വശക്കരാമധുസംയുതം പഞ്ചാമുതമിയിഖ്യൊതം സവിത്ര മുനയോവി 495) സന്തോഷത്തോ 
ടകൂടിയ ദേവേന്ദ്രന് മുതലായ ദേവകളാലും മുനി ശ്രഷ്ലന്മാരാലും അടിഷേകം ചെയ്യു 

പ്പെട്ടവമന! ഫഹരിഫരന്മാരാടും ജൂടിയവനേ.. 

ശ്രികാത്തികേയകരുണാമൃത. സ്യ ാ 

ഒരാമാദീരേ ാഗകലുഷീകൃതദഷ്യചിത്തം 

സിക്ക പാതുമാമവകലായിധികാന്മകാദ്യം വല്ലിശനാഥ വു 

ശേംഭ:യാടുകൂട്യ കൃത്തികാനക്ഷത്രങ്ങ മുടെ പുത്ര ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ശോടിക്കു 

ന്ന രശ്മികമളോടുയതായും കരുണാജലം നി ഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള ഭവദ ദുഷ്ഠിൽകാ 

ണ്ടു, (കാമഃക്രാധലോഭമേ:.ഥമദമത്സഡ.ദ.ഹ.കാരങ്ങളാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു് 

കലങ്ങി ചീത്തയം യ മനസ്സറോടുകൂടിയ എന്നെ) നനച്ച്ടട (നോക്കി ടട) ക്ഷിച്ചാലുംം എ 

ന്െറ മനോ 3ദാഷത്മഒളെ. വീക്കി രക്ഷ ക്കേണമേ എന്നു പ്രാത്ഥനാ 

സു ബഫണ്യാഷ്മകംപുണ്യംയേ പാന്തിദ്ധിജോത്തമാഃ 

തേസമേമു യിമായ്ുറ്ി സുബ്ബഫ്മണ്യപ്രസാദതഃ 

സു ബുശ്മണ്യനറെ പുണ്യമായിരിക്കുന്ന അഷ്ടകത്തെ യാതൊരുത്തര് പഠിക്കന്നു 

അവരെല്ലാവരും സു ബ്ൃശ്മണ്യമനെറ ൩ന്തോഷംകാണ്ടു മോക്ഷത്തെ പ്രപിക്കന്നു, സ്ബ്ര 

ശ്മണ്യന് എന്ന വരത്തിന്നു (ഷി 2 നഹിതോയ്രുഷ്യ്യ$ ബ്രഫത്തിന്നു ഫിതനു ഏന്നത്ഥം ഇ 

പിടെ സുകാരമുമ്പിലിരിക്കയാല് നല്ല ബ്രഹ്മണ്യ൯ പ്രത്യ സുമിതഭേദംയല് സത്താമാത്ര 

മഗോചരം വല സാമാത്മസധേദ്യ രി ഇ്ഞാവ൯ം ൂമസം ഉഞിതം എന്ന ലക്ഷണത്തോ 

മുക്ടടിയ ഉഞാനമാകുന്നു ബ്രഹ്മാ, 

സുബ്ബഹ്മണ്യാ്യുകമിദംപ്രാതരുമ്ഥായയ3പഠോേല് 
കോടിജന്മകൃതംപാപംതല്ക്ഷണാ ദേവനാശൃതി, 

4. 3) 

ചിക 



സുബ്ഹബണ്യര്ജംഗസ്പോരം ്തൂ൨൭ 

ഈ സുബ്രുഫ്മണ്വാഷ്ടകത്തെ പ്രാതഃകാലത്തു എ 2നറര് എവന് പഠിക്കുന്നു അവ 
റ് ൯ കോടിജന്മ അള്ില് ചെയ്യ പാഠ അഃപ്പറാം ഇന്നെ നശിക്കും. 

ഇതി സുബ്ദഹ്മണ്യാഷ്ടകം സംപുണ്ണും: 
ണി ന യി 

ടട 

൧൪, സു വ്ഹ്മണ്യഭൂജഗോ; ത്രം, 
ര) 

പന്ന യാ 

ര് 

ഭദജേഹംകുമാരംഭധായികമാരം 

ഗരമോല്ലാസിഹാരംനമദൃഗ്വീഹാരം. 
രിപുസ്ടോമസാരംഡൃസിംഹാവതാരം 

സഭാനിലികാരം൧ഹം നിവ്വിചാരം. ൧ 
കം ദ്ൂമ്"യില് മാരന് കാമദവന് ആയും അല്ലൈങക്കിയ, ക..പാപമകത്ത മാരചനശി 

പ്പീന്ു ചനായുഠ പാറ്റുതിദേഖിയുമട പുത്രനായും കഴുത്തില് ശോഭിക്കുന്ന മാലയുള്ളവ 
നായും വന്ഭിക്കുന്ന ചരുടെ രോഗങ്ങളെ വിശേഷണ ഫരാക്കുന്നവനായും ശത്രൃക്ക ള. 
ടെ സാരമായസ്തൂമിയോടടകളൂടിയവനായ്യം പുരുഷന്മായില് വെച്ചു ശ്രേഷ്യനായ് അവതരി 
ച്ുവനായും എപ്പം ഇള. ഒ൭മില്ലാത്തവ നായും വിചാരമില്ല:ത്തവനായും ഇദിക്കന്ന 
ഗുഹനെ ഞാന് ഭയക്കുന്നു: (ഗൂഹാതം സംവൃ3ഞാതി സവം ഗൂഹഃ) മനെറ രൂപത്തെ 
മായ്ക്കുന്ന വ൯ ഗുഹന് ഏന്നു ധാത്വത്ഥം 

നമാമിശപുത്രംജപാശോണശഗാത്രം 
സുരാരാതീശത്രം രവിന്ദ്വശിവേത്രം 
മഹാബ്റിപത്രംശിവാസ്യബ് ജമിത്രം . 

ലം 

പ്രദാസ്വല്കളത്രം പുരാണംപവിത്രം, ൨. 
്) വി ശ,വഃവറ പുത്ര്നായും കെ സ്പരത്തിപ്പിപോവെ ചുവന്ന ശരീ ര്മുടളവനായും അ 

: സൃരന്മാക്കു ശത്ര,വായു ടി ൫; സൂ ത്രവായുരം ആദ 'ത്യചന്്രാഗ്നി കളായ മുന്നു ണ്ണം ളു ്ളനനായ്യം ശ്രേഷ്ടമായ 
മയില് ധാഡനമുള്ള.വനായും (പത്രംവാഹനചക്ഷയോട എന്നു അമരം) ശീധയെറ മുഖ 

ക ി ് ഷു മാകുന്ന താമരക്കു സൂയ്യൂനായും ജിവതെറ മുവ്വത്തിന്നു സഃന്താഷത്താല് വികാസമണ്ടാ 
ന്ന വനായും) അധിശയമത്താടെ പ്രകാശിക്കണ ഭായ്യുയുള്ളവനായും അനാദിപുരുഷ 
നായും പരിശുദ്ധനായും ഇരിക്കന്നവനെ ഞാസ് വണങ്ങുന്നു. 

അനേകാക്കകോട'പ്രഭാവജ്വലന്തം 
മയനോഹാരിമാണിക്യടടുഷോജ്മവലന്തം 
ശ്രിതാനാമഭിഷംനിശാന്തംനിതന്തേം 

ർ ഭജേഷമഖന്തംശരമ (നുകാന്തം ൨ നുകാന്തം. ൩ 
പ. ു അനേകഃകാട! ആദിത്യന്മരുടെ പ്രദാവത്തോടെ ജവലിക്കുന്നവനായും മനസ്സി 

നെ ഫരിക്കുന്ന (നല്ലതായ) മാണ!കയമെന്ന ചവന്ന രത്ഥം 
്ഠൊണ്ട് ഏററവും ക? റ രി യേ 9 ആത്രിതന്മാക്ഭ,ഭയജര നല്ലാത്തവായുര ്;ി] 



൩൪.൨൮ സൂവരത്നമാല 

വും ശമത്തോടുമ്ടടിക്രവനായും ആഠമയഖമുള്ളവനായും ശരല്കാലചത്തെ ചന്രഭന പ്പോചെ രമ്മികഭുള്ളവനാഷ്യം ഇരിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഞാന് ഏററവും ഭജിക്കുന്നു 
കൃപാവാരികല്ലോലഭാസ്വല്കടാക്ഷം 
വിരാജന്മരോഹാരിശോണാംബുജാക്ഷം 
പ്രയോഗപ്രദാനപ്രവാഹൈകരക്ഷം 
ഭജേകാന്തികാന്തം പരഷ്യോമരക്ഷം, ര് 

യയവയാകുന്ന വെള്ളത്തിയെറ തി കള കെണ്ട ശോഭിക്കുന്ന കഠക്കണ്ണുകളള്ള 
വനായും വിശേഷമായി പ്രകാശികഒന്ന നായും സുന്ദരമായും ഇരിക്കുന്ന ചെന്താമാ 

പേചെയുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനായും പ്രയോഗങ്ങളെ പ്രദാനമകുന്ന പ്രവ 
ത്ത'യില് ഒരേ സമത്ഥനായും രശ്മികൊണ്ട് ശോഭിക്കണവനായും ശ്രേഷ്ടമായ യാഗ 
ത്തെ രക്ഷിക്ടുന്നവഡായും ഇരിക്കുന്ന ഗധഹനെ ഞാന് ദജിക്കുന്നന്. 

സക്സ് തൂരികാബിന്ദുഭാസ്വല്ലലാടം 
ദയാപൃണ്ണുചിത്തം മഹാദേവഖപുത്രം 
രവിന്മയല്പസദ്രത്നരാജല്കിരീടം 
ഭജേക്രി ഡിതാകാശഗംഗോരകൂടം. ൪ 

നല്ല കസ മുരികളോടുകൂടിയ ബിന്ദു പ്പരികങ്ങളു.ടെ മത്വയപ്രദേശം) കൊന്ത 
ശോദഭിഥഒന്ന ൫നെററിയുള്ളവാനായും കൃപചകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ മനസ്സൂള്ളവനായും ശിവപു 
ത്രനായും ആദിത്യ ചന്ദ്രന്മാരേപ്പോോലെ ശോഭിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ ഉ ക്കൊണ്ട പ്രകാ:ിക്കുന്ന 
കിധീിടമുള്ളവയനായും കളിക്കപ്പെട്ട ആകാശഗഗേയിലെ പിച്ചളയായും ഇരിക്ടന്ന ഗഥ 
നെ ഭജി ഒന്ന ൯. 

സുകുന്ദപ്രസൂനാവലിശോഭികാന്തം 
ശരല് പൂച നസ സല്കാന്തികാന്തം 
ശിരിഷപ്രസൂനാഭിരാമംഭവന്തം 
ഭജേദേവസേഠാവഭിവല്ലഭംതം. ൬ 

നല്ല കരുക്കത്തി മുല്ലപ്പൂ മാല കൊണ്ട ശോഭിച്ച ശിരസ്ക്റോടുകൂ ടിയവനായ് ശര 
ല്ക്കാലത്തെ പുട്ട്റച (രയെ നല്ല രശ്ലീകരാപോലെയുള്ള രശ്മികൊണ്ട ശോഴിക്കന്നവ 
നായുട നല്ല വാക! പോലെ മനോഫരനായും ദേഖസൈന്കൂട്ടത്തിന്െറ ഭത്തപേറയ്യം 
ഇരിക്കുന്ന ആ ഭവാനെ ഞാന് ഭജിക്കന്നേള്. 

സുലാവണ്ട)ത8 കാമകൊട്യാരതീശം 
പ്രഭംതാരകാരിംദ്വിഷഡ് ബാഫ്രമീശം 
നിജാംഗപ്രഭാദി പൃമാനാഖിലാശം 

പി 7] വ ഭജേപാവ്ൃതിപ്രാണപുത്രംസുകേശം, 
൭ 

നല്ല ലാവണ്യംകൊണ്ട കോടികാമദേവന്മാരുടെ കാമദേധനായ്യം പ്്രദ്ദവായുയം 
താരകാസുരന്െറ ശത്രരവായുഠ പാത്ത്രണ്ട കൈകറാ ഒ. ജവനായൂാ ഐശ്വയ്യുമുള്ളവനാ പി 



സ്യഖ്വഹ്മണ്യദജംഗസ്പോത്രം ൩.൨൯ 
ലി [॥ 

യും തമ൯റ അവയവങ്ങളിലെ പ്രഭകൊണ്ട' ശോഭിക്കുന്ന സകല ഭിക്കുകളോടുകൂടി 

യവനായും പാവ്തിയുടെ സ്റേഹദമറിയ പുത്രനായും നല്ല തലമുടിയുള്ളവനായുര ജു 

4 രിക്കുന്ന ഗൃഹനൌ ദജിക്കനേന്, 

അജംസ്വ്വലോകപ്രിയംചോകനാഥം 

ഗുഹംശൂരപത്മാദിദംഭോളിധാരം 
സുചാരുംസുനാസാപുടംസച്ചരിത്രം 

ഭജേ കാത്തികേയംസദാബാഫ്ുലേയം. ൮ 

ജനിക്കാത്തവനായും സവ്ഭനങ്ങാം. ം ഇഷ്ടനായും ലോക്ക ളു.ടെ നാഥനായുട 

ശ്രരപത്മഘുതു ടങ്ങിയുമ്ളവരെക്കൊല്ലുന്ന വഭ്കായുധത്തെ ധരിച്ചവനായു നല്ല സുന്ദര 

നായും നല്ല നാസാപു ടങ്ങളു.ളളവനായ്ുയം സജീകിത്തിയുള്ളവനായും കൃത്തികായക്ഷത്ര 

പ ങ്ങളുടെ പുത്രനായും ബഹുലയുടെ പുത്ൃരനായും ഇരിക്കുന്ന ഗുഹനെ ഭജിക്കന്ന൯. ഇ 

വിടെ ബഹുലം കൃത്തികയും ഒന്നുത ന്നേയാണു . 

ശരാരണ്വസംഭൂതമിത്രാദിവന്ദ യം 

ദ്വിഷഡ് ബോഫ്ുസംഖ്യായുധശ്രേണിരമ്യം 
മരുത്സാരഥിംകക്കുടേശംസുകേതും 
ഭജേയോഗിഹൃല്പത്മമദ്ധ്യാധിലാസം. ന് 

ശരാരന്യയത്തില് ജനിച്ചവമന! സൂയ്യാദ'കളാല് വണങ്ങത്തക്കവനായും പന്ത്ര 
ണ്ട മമകകളില് ൧൨ തതയുധസമൃഹം കൊണ്ടു മദനാഫരനായും വായു വാകുന്ന തേരാളി 

യോട്ടകൂടിതവനായും കോഴികളുടെ രക്ഷ'താവായുഠം നല്ല കൊടിമര മു്ളവനായും യോ 

₹ ഗികള.ടെ ഹൃദയപത്മത്തിനന്െറ നടുവില് വാഴുന്നവനായും ഇരിക്കുന്ന ദവാനെ ഭജിക്കു 

ന്നേന്_ ഈ ാശ്രാകത്തില് കു൧൭3൭ ടശം എന്നതുകൊണ്ടു കുമടടരു(ര നായ ജരശ്വരനായി 
ഇരിക്കുന്നവനായും ഏന്നത്ഥവും ധരുഃ. കുക്കുടം രുദ്ര മുഖം സുബ്രഹ്മണ്യ നാകന്നു. 
വക്ത്രം നസ്വഷ ധാനനോശഗിരിസുതായസ്ദേരം കാലഹാപൃഷ്ഠംയസ്വതൂശാസ് തൃകജ്ഞ 
രമുഖൌപക്ഷൌചസധപ്യേഴരൌ- എന്ന് മത്ത്രശാസ്സരത്തിങ്കലുണ്ടു . 

വിരിഞ്ചേഡു! വല്ലിശ! ദേവേശമുഖ്യ! 
പ്രശ സൂാമരസ്മോമസംസ് തൂയമാന! 
ദീശത്വംദയാലോ ശരിയംനിശ്ചലാംമേ. 
വീനാത്വാംഗതിഃ കാപ്രഭോമേപ്രസിദ. ഥാ 

ബ്രഹ്മാവി നാല് വന്ദിക്ക ഞക്കവദന! വല്ലീദേവിയുടെ ഭത്താവേ! ദേവാധിപ 
ന്മാരില് വെച്ചു മുഖ്യ! പുടരാപ്പെട്ട ദേവന്മാരുടെ സമൃഹത്താല് സ്മൂതിക്കപ്പെടുന്നവര്നേ! 
ദയ അധി ക മുള്ളവദന! ഇളക്കമില്ലാത്ത ശ്രീയെതരു_ നിടന്നകൂടാതെ എനിക്ക ഗതി 
എതാണ് 3 പ്ര3ദാ! ഏിക്കായിട്ടു് പ്രസാദിച്ചാലും. 

കഴ് പദാഭോജസംവാസമായാതബ്ദുന്ദാ 
രകശ്രേണികൈരിടഭാഭൂന്നഖാഗ്രം 
കുളുത്രോല്പസല്പാര്ശ്വയു ശവേരേണ്യം 
ഭജേ ദേവമാദ്യന്തഹിയപ്രഭാവം. ഥ൧ഥ 

42% 



ന. സൂവരത്നമാല 

പാഭാഭോജസവയ്കുരായ് വന്നിരിക്കുന്ന ദേവസമൃഫത്തികന്ഠ കിരീടത്തിലെ ശോദയെ വഫിക്കുന നഖഗ്രങ്ങ ദളാടുകൂ ടിയ വനായ കടത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രകാശി ക്കന്ന രണ്ട പാര്ശ്വങ്ങളാടുകൂടിയവനായും വദരണ്വനായും ആദ്യന്തഥ്ിയമായ പ്രഭാ വമുള്ളവനായും ഇരിക്കുന്ന ദേഖനെ ദജിക്കുന്നേന് 
സുബ്ബഹ്മബ്യന്നു.ദേവസോ എന്നും വല്ലിയെന്നും രണ്ട ഭായ്യുമാരാകുന്നു. 

ഭവാംഭോധിമഭ്ധയനിതാന്തംനിമഗാം 
പ്രദോമാംദയാപൂ്സ്റുദഷ്ട ്ലാസമീക്ഷ്യ 

0. ത് ര്, 

ഭവല്ഭക്തിനാവംജവാല്പ്രാപയത്വം 
സുഗതൃന്തരംനാസ്മിദേവപ്രസീദ. ല്-൨. 

സാസാരസമുദ്രത്തില് ഏററവുഃ മുങ്ങിയലനായിരിക്കുന്ന ഫേ പ്രമോ ദയ നിം അ കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കിട്ടു ഭവാനോടുള്ള ഭക്തിയാകുന്ന തോണിയാര് . വേഗേനകയ േഠണമെടദയ അധികമുള്ളവനേ! നല്ലഗതി വേഠെയില്ല (അതിനാല്) പ്രസാഴിക്ക ണമേ, 

ഗളേരത്നഭൂഷ:തരെൌമഞ്ജുവേഷം 
കരേ ഞ്ഞാനശ ഭതിംദരസ്തേരമാസ്വേ- 
കടി൯ു)സുപാണ്ടിംശിഖിസ്ഥംകമാരം. 
േഹംഗുഹാദയ്യുദേഖംനമയ്വേ. ൧൩. 

കറൃത്തില് രത്ഥാഭരണമുള്ളവനായും ശരീരത്തില് മനോഹരമായ വഷമുള്ള വ നായും കയ്യില് ജ്ഞാനരൂപമാ കുന്ന വേദി, ൭. ജവനായും മുഖത്തു ശംഖംപോലെ വെല ത്ത മന്ദസ്തിതമുള്ള വനായും അരയില് വെച്ച കരയ്യാടുകൂടിയവനായും മയിലികന്റ പുഠ ഇരിക്കുന്നവനായും ഇരിക്കുന്ന കുമാരനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. ഗഹങ്കല് നിന്നു അന്യ നായ ദേവനെ ഞാന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലം. 

ദയാഹി നചിത്തപേരദ്രോഹവൃത്തിം 
സദാപാപശിലംഗുരൌഭ ദതിഹിഗനം 
അനന്യാവലംബാല്ഭവനോത്രകാരു. 
ണ )സാരേണമാംഭോപവിത്രംകരുത്വം, ൧൪" 

ദയയില്ലാത്ത മനസ്സള്ളവനായും. അന്യരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വൃത്തിയുള്ളവനായും എപ്പോഴും പാപശിലനായും ഗുരുവില് ഭക്തിയില്ലാതവനായും ഇരിക്കുന്ന എന്നേ (൭ വാനെയല്ലാതെ മറെറാരുത്തനെ ആശ്രയിക്കായ്മ ഫേതുവായിട്ടു്, ഭവാന്െറ നേത്ര ത്തിലെ കൃപാസാരംകൊണ്ടു നീ പരിശുദ്ധനാകൂള. 

മഹാസേന! ഗാംഗേയ'വല്ലിസഹായ! 
। | ി പ്രഭോ!താരകാരേ! ഷഡാസ്യാമരേശ! 

സദാപായസാനാപ്രദാതര്ഥുഹേതി 
ന സ്തൂിഷ്യാ മിഭ ദത്യാകദാഹംവിഭോ।ത്വാം, ൧൪൫ 



സുബ്ബഹ്മണ്)ഭുജംഗസ്ധോത്രം ൩.൨൧.൧ 

ഫേ പ്രോ! വലിയ സൈയ്യമുള്ളവനേ! ഗംഗാപുത്ര! വല്ലിയുടെ ത്താ 

വേ! താരകനെക്കൊന്നവര്ന! ആവമുഖമുഒ8ളവന! ദേവന്മാരു൭ട ഈശാ! എഭപ്പാ 

ഴും പായസാന്നങ്ങളെ. ദാനം, ചെയയുന്നവനേ! ഗു! എന്നു ഞാന് ഏപ്പ്യോരം ഭക്തിയോ 

ടുകൂടി സ്തരിക്കും. 

പ്രതാപസ്വബാഹോനമദ്വിരബാഹോ 

വിഭോകാത്തികേയേഷ്ടകാമപ്രദേതി 

യദായേപ ഠന്രിപ്രഭംത്വാംതദൈവ- 

പ്രപന്നാംസ്മൂതോഷന്ബഫ് ശ്രിംദദാസി. ൧൬ 

പ്രതാപത്തോടുകൂടി തതെറ കൈകള ള്ളവനേ! വിരബാഹുവാല് വണങ്ങഖപ്പട്ട 

വനേ! വിഭോ! കൃത്തികാപ) ത! ഇഷ്ടമാക്ട കാമങ്ങളളെ കൊടുക്കുന്നവനേ! എന്നു പ്രദ 

വായ നിന്നെ എപപ്പ്യോഠം ഏവ൪ പഠിക്കുന്നു അലപ്പോംതന്നെ രേണംഃപ്രാപിച്ചവരെ 

സത്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടു വളരെ ശ്രിയേ ന ദാനം ചെയ്യുന്നു. 

അപാരേതിദാരി ദ്ര)വാരാശിമഭ്ധേ 
ഭൂമന്തംജയഗ്രാഹപൃണ്ണ്ണേനിതാന്തം 

മഹാസേനമാമുദ്ധരത്വംകടാക്ഷാ 
൭ ര] 

പലോകേനകിഞ്ചില് പ്രസിദപ്രസിദ. ൧൭ 

മവകരയില്ലാത്തതായി ജനങ്ങളാകുന്ന മുയലകളെകക്കൊണ്ട നിറഞ്ഞായ് വലുതാ 
യ ദാരിദ്്യമായിരി ക്കുന്ന സമുദ്രത്തിയെറ നടുവില് ഏററവും ചുഴന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ 

ന്നെ ഹേമഫാദസന! ഭവാ൯ കടാ ക്ഷത്തോടു കൂടിയ നോക്കുകൊണ്ടു ഉദ്ധരിക്കു അല്ലം 

പ്രസാദിക്കു. 

സ്ഥീരാംദേഹിഭ തിംഭവല്പാദപദ് മേ. 
ശ്രിയം നി .ചലാം ദേഹിമഹ്യംകമാര 

ഗുഹാച്ചന്ദ്രതാരം സുവംശാഭിവ്വ ധിം 
കുരുത്വംപ്രഭോ മാം നമല്കല്പസാല. ൧൮ 

ഫേ കുമാര! ഗുഡ! വണങ്ങുന്ന വക്കു കപ്പവ൮ൃക്ഷമായുര്ള്ളാദന! ഭവാരന്െറ പാദപ 
ത്മത്തില് ഇളക്കമില്ലാത്ത ഭക്തിയെത്തരേണമേ! ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉള്ള കാലം 
എന്നെ നല്ല വംശത്തിയഷെറ അദൃഭ്ധിയോടുകൂടിയവയാക്കച്ചെയ്യു. 

ധമസ്ടേ നമസ്ധസേ മഹാശ കതിപാണേ 
ണബമസ്ന്േ നമസ്ടേ ലസദ്ധഭൂപാണേ 

നമസ നമസ്ടേ കടിു)സുപാണേ 
യമസ്നേ നമസ്ടേ ഭയാഭിഷ്ടപാണേ! ഥന് 

കയ്യിത വലുതായ വേലുള്മുവനേ ശോഭിക്കുന്ന വ 

ല്ധെച്ച കയ്യുള്ളവനേ അഭയം വരം എന്ന മുദ്രകളെ മുരി 

എര ലന്ദനം ഭധ്വിഭട്ടെ, 

കി 

ജും കയ്യിചുള്ളവനേ അരയി 
ച്ച കയുള്ളവനേ നിനക്കായി 

] 



൩.൩൨.  സൂവരത്നമാല 

നമസ്സദേ നമസ വിവൃത്താക്ഷപാണേ 
നമസ്ഷേ സുരാണാം മഹാസെരഖ്യദായില് 
നമഃസ്മേ സദാവിതിഹോത്രോത്ഭവായ 
സമസ്മാപരാധം വിഭോ മേ ക്ഷമസ്വ. ൨.൦ 

കോഴി കയ്യിലുള്ളവനേ! ദേവക റം ഒ വലുതായ സുഖം കൊടുക്കുന്നവനെ! അ ഗ്നിയില് നിന്നു ണ്ടായ നിനക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം ഭവിക്കട്ടെ. ഏ൭ന്െറ സവ്വപേ രാധ്ത്തെയും ക്ഷമിക്കേണമേ! 

കുമാരാല്പരംകമ്മയോഗംനജാനേ 
കുമാരാല്പരംശമ്മശിലംനജാനേ 
യഥൈകോമുനിനാം ഹൃദബ് ജാദിലാസ് 

ഷി ശ്ലീവാംകംസമാരുഹൃസല്പി കലം, ൨൧ 
കുമാരക്കല് നിന്നു് വേഠായ കമ്മയോഗത്തെ ഞാനറിയുന്നില്ല. കുമാരക്കള് നി ന്ന് അ ന്യനായമംഗലശിലനെ ഞാനറിയുന്നില്ല. മുഖ്യന്യായ് മുനികളുടെ മന$പത്മത്തി കല് വസിക്കുന്നവന് നല്ല പീഠതുഷ്യമായ ശിവഭന്റ തുടയില് ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങിനെ 

യോ? (ഈ ശ്ലോകം അടുത്ത ശ്രോകരത്തോട്ട അന്വയിക്കുന്നു 

വിരിഞ്ചായമന്ത്രോപ്പദേശാംചകാര 
പ്രമോദേനസോയം തയനോതുശ്രിയം മേ 
യമാഫുൂഃപരംദേവശ്ുരേഷ്യമുഖ്യം 
സദായസ്ധൃശ കത്യാജഗല്ഭിതഭിതം, ൨.൨ 

ബ്രഹ്മാവിന്നായ് കൊണ്ടു മന്ത്രോപദേശത്തെച്ചെയയ? ആ ഇവന് അപ്രകാരം സ 
ന്തോഷദന്മാടെ എനിക്കു് പഐശ്വയ്യുത്തെ വിസൂര കട്ടെ, ഏവനോ? ദേവശുരന്മാ 
രില്യെച്ചു മുഖ്യ നായ സവവ്യാപി എന്നു പറയുന്നു. എനെ ശക്തികൊണ്ടു ജയം 
എപ്പോഴും ഏററവും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യ മാരാഭ്ധയദേവാ സ്ധിതിംസ്വഗ്ഗൂആപൂര് 
തമോങകാരത്രപംചിദാനന്ദമിഡേ 
ഇതി സ്മാത്രമേതല്കൃതംതാരകാരേ൪_ 
ഭു ംഗപ്രയാതേനവൃത്തേനകാന്തം ൨൩. 

ഏവനെ പുഴിച്ചിട്ട ഭേവന്മാര് സ്വഗ്സുത്തില് സ്ഥ'തിയെ പ്രാപിച്ചു? ഞദാംകാര 
രൂപമായ ചിദാ [ജ്ഞാനാ:] നന്ദത്തെ സൂയിക്കുമനന്. എന്ന" താമകാരിയുമട ഈ സ്മോത്രം ദൂജംഗപ്രയാതം എന്നു ചേരായ വൃത്തം കൊണ്ടു മോഭിക്കപ്പെട്ടതായ് പെയ്യു 
പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

മഹാഭ കതിയുശതാജനായേപാന്തി 
€ ലപ്രുമോദേനസായംപ്രഭാതേവിശേഷാല് 



കിരാതാഷ്ടകം ൩൨൯൩൩. 

സ്വജന്മര്ക്ഷയോഗേയഥാദ തച്പുരഞ്ച- 

ന്മഥോവാഞ്ചരിതംസവസെഖ്യം ലദന്തേം ൨൪! 

വല്പിയ ഭക്തിയുള്ള വരായ എതു ജനങ്ങാം സന്തോഷര്ത്തോമട ഇതിന സായം 

കാലത്തും ഉദയ കാലത്തും വിശേഷിച്ചു തറ ജന്മനക്ഷത്രയാളിച്ും പ്ലഠിക്കുന്നു അവ൪ 

പ്രകാശിക്കുന്ന മനോവാഞ്ഞിതത്തേയും സവസൌഖ്യയഃത്തയുട പ്രാപിക്കുന്നു; 

ഇതി സു ബ്രഹ്മണ്യഭൂജംഗസ്മോത്രം സമാപ. 

ത്ത ടത 
അന്ത ജട ന യ നന കന്ന് 

൧0൫. കിരാതാഷ്ടകര. 

പ്രമു ഥി വ്യാതവക്ഷസ്ഥലരുധിരസുരാപാനമത്തംവൃഷഠാകടം 

ചാപേസഡ്ധായതിഷ്ഠന്ഹൃദയസരസിജേമാമകേതാപഹന്താ 

പിഞ്ചോത്തംസ്മമശൂരണ്ദുഃപശുപതിതനയോനിരദാദപ്രസന്നോ 
ദേവഃപായാദപായാരുശബരവപുരസൌസാവധാന്യയ്ദാമാം ൧ 

്ി 

ശ്ര, കൂട്ടങ്ങ ഉ.൭ട മാഠിടത്തിലേ ചോരയാകന്ന സുരാ (മധു) പാനംകൊണ്ട മദി 
ച്ചിയങ്ങുന്ന ബാണാത്ത വില്ലില് യൊട്ടത്ത് എ നെറ ഹൃദയപത്മത്തില് ഇരിക്കുന്ന ചനാ 
യി ദുുഖനനാശക നായി മയില്പിലിയെ ധരിക്കന്നവനായി ശരണ്വയനായി കാര്മേഘ 
ത്തിന്െറ നിറമുള്ളവനായി ധിവപുത്രനായി കാട്ടാള വേഷ രൂപിയായിരിക്കുന്ന ദേവ 
ആപത്തില് നിന്നു എന്നെ എപ്പോഴും റാവണ്ടുതു പോലെ രക്ഷിക്കണ ?മ. 

ആലേടായവനേചരസ്ധൃഗിരിജാസ രുസ്തൃശംഭോസ്സുത.. 
സ്ക്രാതുംയോ$വനംപുരാസമജനിഖ്യാതഃകിരാതാകൃതിഃ 

കോദണ്ഡക്കുരികാധരോഘനരുചി3പിഭമരാവതംസോജ്വലഃ 

സത്വംമാമവസവദാരിപുഗണ്ത്ര സൂഭദയാവാരിധേ' ൨. 
വേട്ടക്കായി കാട്ടില് സഞ്ചരിച്ചുവനും പാവ്തിപതിയുമായ ശിവയെ പുത്രനാ 

യി ഖ്യാതനായി കിരാത (കാട്ടാള) (പിയായി ലോകത്തെ രകഷിക്കുന്നയിനു' ഞ൪ അവ 
തരിച്ചു? കോദണ്ഡത്തേയും ക്ഷുടികയേയും ധരിച്ചിവനായ കാ൪നിറമുള്ളവനായി യി 
ലിയെ ധരിച്ചിയഞുന്നവനായിരിക്കുന്ന ആ അങ്ങ് അല്ലയോ ദയാന'േ। ശത്രുപീഡയി 
ല് പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ എല്ലായ്ക്യോഴ്ചം രക്ഷിച്ചാലും. 

യോമാംപിഡയതിപ്രസഹസതതംഹിഹിത്വദേകാ ശ്യം 
ഭിത്വാതസ്ൃരിപോരുരര്ക്ഷുരികയാശാതാഗ്രയാടൂൃമ്മതേഃ 

ദേവ! തപല്കരപങ്കജോല്ലസിതയാ ശിമല്കിരാതാക്ൃതേ! 
തരുപ്രാണാന്യിതരാന്തകായഭഗവന് കാലാരിപുത്രാഞജജസാ, ൩൩ 
അങ്ആഒയെ ആശ്രയിച്വിരിക്കുന്ന എന്നെ എതൊരുവനാണ് എലപ്പാഴും ഉ.പദ്രവി 

ന്നതു് ആ മുമമതിയായിരിക്കുന്ന ശത്ൂധിമന്െ? മാറിടം അത്ഭു കരചത്മത്തിലിരീ 



൭.൨൩. സ്വരത്നമാല 

ക്കുന്ന ക്ഷയരിക കൊണ്ടു പിള, അവ പ്രാണനെ അല്ലയോ കിരാതമൂര്ത്മേ! അന്തക നായി കൊടുത്താലും, 

വിദ്ധോമമ്മസുദുദ്യചോഭിരനിശംസന്തപുശല്യേപേരൈര് 
ദഘാനാമസതാമശാന്തമനാസാഖിന്നോസ്തിയാവല്ദൃശം 
താവല്ത്വംക്ഷുരികാശരാസനധരശ്ചിത്തേമമാലിമചന് 
സ്വാമിന്! ദേവ! കിരാതരൂപ! ശമയ്പ്രതൃത്ഥിവശ്ശുക്ഷണാല് ര? 

) ുഷ്ടന്മാരുടെ ച ച്ച ചു൭. ടക്കുളി പോലെയുള്ള) ടട 
വലാക്കകാം കൊണ്ടു മമ്മം പിന്ന മനര്സ്വ്വെയ്യമില്ലാതെ ഞാന് ദുഃഖിക്കമമ്പ.0ം അ 
ങ്ങ് ആയുധങ്ങളൊടുകൂടി പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലയോ സച്വാമിന് ആ ശത്രു 4൭൭ള നശിപ്പി 
അ റൊദ്മ, 

ഹത്തുംവിത്തമധമ്മ തോമമരതാശ്ചോരാശ്ചയോധേദുട്ജനാ. (തൈ$ 
സ്ഷാംമമ്മസുതാഡയാശുവിശിഖൈസ് ത്വല് കാര്മുകാന്തഃ ന്ത 
ശാസ്മ്രാരംദ്വീഷതാകിരാതവപുഷംസ്യാത്ഥദംത്വാമൂതേ 
പശ്യയാമുദ്യപുരാരിചുത്ര! ശരണംനാഹ പരംദൈവതം. 
ചോരന്മാതം ദുജജനങ്ങളു.ം ൭൯൨ ദ്രവ്യത്തെ അധമ്മരിഷ്ട രായി ഫരിക്കുന്തി 

നുത്സാഫിക്കുന്നു. അവരുടെ മമ്മങ്ങതില് അങ്ങു ബാണപ്രയോഗം ചെയ്യലും ശത്രരസഃ 
ഫാരകനായി കിരാതമുത്തിയ.യി സവകാമപ്രദനായിരിക്കുന്ന നിന്ത;രുവഴിയെ ഒഴിച്ചു 
വേമറ ഒരു ദൈവത്തേയും ഞാന് ശര ണമായിക്കാണുന്നില്ലാ. 

യക്ഷഃ പ്രേതപിശാചഭ്യതനിവഹാടുഃഖപ്രദംഭീഷണാ 
ബാധന്തേനരശോണിതോത്സുകധിയോയോമാം രിപുപ്രേരിതാ$ 
ചാപജ്യാവിനദൈസ് ത്വമിശസകലാന് സംഹൃതയദൂഷ്ടഗ്രഹാന് 
ഗ്രെരരിശാത്മജ! ദൈവഖതേശ്വര! കിരാതാകാര! സാരക്ഷമാംം ൬ 

൫ 

മുഖത്തെ ചെയ്യുന്നവരായി ഭയരംരങ്ങളായി മനഷ്യയര ക്തത്തില് മാല്ലയ്യുമുള്ള 

യക്ഷമപ്രതപിശാലാഭികാം ശത്രു പ്രേരണനിമിത്തം എന്നെ ബാധിക്കുന്നു. അല്ലയോ 

ശംഭൂപു തൂ! ഉ.ത്തമദൈവതമേ! കിരാതമുത്തേ! അങ്ങ് ഈ എല്ലാ _€ഷ്ടഗ്രഹങ്ങളേയും 
ഞാമണാലിയിട്ടു സംധരിച്ചു' എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. 

തന്വാവാമയാസാഗിരാപിസതതം ദോഷംചികിഷന്തിയല് 

ത്വല്പാദപ്രണതസ്യുമേനിരപരാധസ്യ്യാപിയേമാനുഷാഃ 
നി റ് ച 

ചാപജ്യാമിയദൈസ് ത്വമിശസകലാന് സഹ്ലേത്യദുഷ്ടഗ്രഹാന് 

ഗെൌരിശാത്മജ! ഭദൈവതേശ്വര! കിരാതാകാര! സംരക്ഷമാം. 9 

യായൊതത്ത& അങക്ഭയുടെ ഭക്തനും അപരാധമില്ലാത്തവനുമായ ' എന്നെ മന 

സ്ാവചസാകമ്മണാ [ത്രികരണങ്ങളാല്] ദ്രോഹിപ്പാന് ഇഛിക്കുന്നു വാ അവരെ 

ഞാമണാലികൊന്ന സഃഹരിച്ചിട്ടു അല്ലാ കിരുരമുത്തേ। എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും, 



കിരാതാഷ്ടകം .,൩.൪ 

കഷ്ഠരോജഭടൈസ്സ്റദാപി പരിട്ടുതോഹം ഖചൈര൪പലൈരിഭി- 

ശ്ചാനസ്വയൈഫൊരതരൈവിപത്ജുലനിധൌമഗ്നൊ സ്ലിദുംഖാതുരഃ 

ഹാഹാകികരവൈധിഭോശബ്രവേഷംത്വാമഭിഷ്ാത്ഥദം 

വന്ദേഹം പരദൈവതം കുരുകൃപാം നാഥാത്തബന്ധോമയി. ൮ 

അഹോ! കഷ്യം, രാജഭടന്മാരാലും ദഷ്ലന്മാരാലും ശത്രു ക്കളാലും ഹഘോരസ്വദാവി 

കളായ മറവളളവരാലും ദുഃദഖ്വിതനായി ഞാ൯ ആപത്ധമുദത്തില് ഉഴലുന്നു. ദിനരക്ഷക 

നായ അങ്ങു എന്നില് കനിഞ്ഞാലും കിരാതമൃത്തിയായി അഭിഷ്ട പ്ര ഭനായി പരദൈവത 

മായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടികയ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. 

സ്ലോത്രംയ$ പ്രജപേല്പ്രശാന്തകരണോനിതും കിരാതാഷ്ട്രകം 

സര്ക്ഷിപ്രംവശഗാന്കരോതിഡ്ൃപതീനാബഭധവൈരാനപചി 

സംത്യാത്മവിരോധിനഃ ഖലജനാന് ദുഷ്ഠഗഹായപ്യസൌ 

യാത്ൃന്തേയമട്ടതഭീതിംഹിതോടിപ്യാംഗതിം ശാശ്വതീം. ന് 

യാഭതാരുത്തന് ശ്രദ്ധാപൃദ്യം നിത്യവും യ കിരാതാഷ്ടകരസ്മാത്രത്തെ ജ പിക്കു 

നുധോ? അവനു രാജാക്കാം കൂടി ശത്രുത്വം തീന്ര വശപ്പെടുകയും അവന് സവശത്രക്ക 

ളേ.യുഠ ദുഷ്ടന്മാരെയും ദുഷ്യഗ്രഹങ്ങളുയും നിഗ്രഹിച്ച് യമപാശം പിണയാതെ ഒടുവില് 

ഭിധ്യവും ശാശ്വതവുമായ പദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇതി കിരാതോഷ്ടകം സാപുണ്ണും. 

൧൪൬. നവനാഗസ്നേത്രേം, 
ടാ 

ഓാംം 

അനന്തോവാസുകിശ്ശേഷോ പത്മനാഭശ്ചകംബളു$ 

ശംഖപാദോ, ധാര്ത്ൂരാഷ്ടോ തക്ഷക$ കാളിയസ്മൂ്ഥാ 

ഏതാനി നവനാമാന൯! നാഗാനാം ച മഹാത്മനാം 

സായംകാലേ പഠേന്നിതും പ്രാതര്കാലേ വിശേഷത 

തസ്യ വിഷഭയംനാസ്ി സവ്ത്ര വിജയിഭവേല്. 

നി ഇതി നവനാഗസ്ടോത്രം സഡൃണ്ണും. 

൧൧൭. നവഗ്രഹസ്ടോത്രധ്യാനം. 

രഓാംം 

ആധാരേപ്രഥമേസഹസ്രകിരണം താരാധവം സ്വാശ്രയേ 

മാഹേയം മട്നിപൃരകേ ഹൃദിബ്യധം കണ്ണേച വാചസ്റുതീം 

6 1 



൨൪൨൬ സുവരത്നമാല 

൭24) ദൂശുനന്ദനം ദിനമണേഃ പുത്രം തരികൂടസ്ഥലേ 
നാഡിമമ്മസുരാഫുകേതുഥളികാന് നിത ൭ സ്ത്ൂരാമ്യായുഷേ 

൧൭൮, നവഗ്രഹസ്സോത്രം. 

മുപാകുസുമസംകാശം കാശ്യപേയംമഹാഭ്യതിം 
൦7 

തമോഫ്ലസേവപാപഷ്ടം പ്രണതോസ്സിദിലാകരം ൧ 
ദധിശംഖതുഷാരാദം ക്ഷിരാദ്്റവസമുത് ഭവം 
നമാമിശശി നംസോമംശംഭോര്മകടദുഷണം ൨. 
ധരണിഗഭസംട്ടതം വിദ്യല്കാന്തിസമപ്പഭം 
കുമാരംശ മഞതിഹസുംതം മംഗളാപ്രണമാമൃഹം . ൩. 
പ്രിയംഗുകലികാശ്യാമംരൂപേണാപ്രതിമം ബുധം 
സൌമ്യംസൌമൃയഗുണോപേതം തബോുധംപ്രണമാമൃഹം ര് 
ദേവാനാംച ജഷിണാംച ഗുരുകോഞ്ചനസന്നിഭം 
ബുഭ്ധിട്ടുതംത്രിലോകേശം തം നമാമിബ്വഹഡ്ഡതിം ൫ 
ഹിമകന്ദമുണാളാദം ദൈത്യാനാംപരമംഗുരും 
സവ്ൃശാസ്ത്രപ്പവ താരം ഭാഗ്ശുവംപ്രണമാമൃഹം ൬ 
നിലാഞ്ജനസമാഭാസം രവിപൃത്രംയമാഗ്രജം 
ഛായാമാത്താണ്ഡസ്ംട്ടുതം തം നമാമിശസധൈശ്ചരം ൭ 
അഭ്ധകായം മഹാവീയ്യും ചന്ദ്രാദിതൃയവിമദുനം 
സിംഹികാഗഃസം ടടതം താരാഫ്ുംപ്രണമാമൃഹം ൮ 
പലാശപുഷ്ഠസംകാശം താരകാഗ്രഹമധഡൃകം 
ഒരാദ്ദംരൌദ്രാത്മകംഘോരം തം കേതും പ്രണമാമൃഹം ന് 
ഇതിവ്യാസമുഖോല്ഗീതം യ3പഠേല് സുസമാഹിതഃ 
ദിചാവായദിലാരാത്രൌ വിഘശാന്തിര്വിഷൃതി ഥ൧ഠ 
നരനാരറപാണാംച ഭവേല്ദുസ്വപ്പനാശനം 
ഐശ്വയ്യു മതുലംതേഷാമാരോഗുംപൃഷ്ഠിചഭ്ധനം ൧൧ 

ി [| ി 

ഗ്രഹനക്ഷത്രജാദപിഡാ സൂസ്തരാനിസമുത്ഭലാഃ . 
താഡ്സ്റവാഭപ്രശമംയാന്തി പ്യാസോബ്ചൃതേനസംശയ$. ൧൨ 

ല്യാസമഫഹഷിയാല് പറയപ്പെട്ട ഈ സ്മോതം രാത്രിയോ പകലോ ശ്രദ്ധാപു 
വയം ജപിശരന്നതായാല് സവ്യവി ലുങ്ങഠം നിങ്ങുകയും ദുസ്വപ്ലംകൂടാതിരിക്കുകയും വളരെ 



ി 
[॥ 

ശ്രീസൂയാഷ്ടകം 
൭൪ 

ഐ്ഷ്ചയ്യവും ത്അദരാഗ്യവം സമ പൃഷ്ടികളും സിഭ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രഹങ്ങറം 

യക്ഷത്രങ്ങാം, കള്3ന്, അഗ്നി മുതലായവയില് നിന്നുള്ള ഉ.പദ്രവക്റോ നശിക്കുരയും 

1. 

വെയ്ക്കൂ, 

ശ്രീ ല്യാസ വിരചിതം നവഗ്രഷസ്മാത്രം സപ്പണ്ണം. 

(റ ടട 

ശഠനു. ശ്രസുയയാഷ്യ
കം. 

സാംബഉവാച..... 

ആദിദേവ!നമസ്തഭ്യം പ്രസി ദമമഭാസ്ത്ുര! 

ദിചാകര!നമസ്മൂഭ്യം പ്രഭാകര!നമോസ്മുതേ. ൧ 

സഫ്ലാശ്വരഥമാത്രഡം പ്രച ണ്ഡംകശ്യപാത്മജം 

ശ്വേതപത് മധരംദേവംതംസൂയും പ്രണമാമൃഹഭ. ൨ 

ലോഹിതംരഥമാത്രഡ്ഥം സവ്വലോകപിതാമഹം 

മഹാപാപഹരംദേവംതം സൂയ്യംപ്രണമാമൃഹം ന. 

ത്രൈഗുണ്യംചമഹാശുരം ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്ുമഹേശ്വരം 

മഫാപാപ്പഹരംദേവം തം സൂയുംപ്രണമാമൃഹം, ര" 

ബ്ബംഹിതംതേജസാംപുംജംവായുരാകാശമേവച 

പ്രഭസ് ത്വംസവലോകാനാം തം സൂഷുംപ്രണമാമൃഹം, ൫ 

ബംധൂക പുഷ്ണുസംകാശം ഹാരക ണ്ഡലദ്ടഷിതം ം 1 

ഏ്കചക്രധരംദേവം തംസ്ധമൂയൂംപ്രണമാമൃയഹം. ന്ന 

വിശ്വേശംവിശ്വകത്താരം മഹാതേജ$പ്രദിപനം 

മഹാപാപഹരംദേവം തം സൂയും പ്രണമാമൃഹം. ൭ 

ശ്രിവിഷ്ണുംജഗതാംനഥംഞാനാവിഞാനമോക്ഷദം 

മഹാപാപഹരംദേവംതംസൂയുംപ്രണമാമൃഹം. ൮ 

ഫലശ്രുതീ 

സൂയ്യാഷ്ടകംപഠേന്നിത്യംഗ്രഹപിഡാപ്രണാശനം 

അപൃത്രോലഭതേപൃത്രംദരിദ്രോധനവാ൯ഭവേല്. ന് 

ആമിഷംമധുപാനംചയ്കേരോതീരവേദി!ധേ 

സപൂജന്മഭവേദ്ദോഗിജന്മജന്മദരിദത3. റ 

സ്ത്രിതൈലമധുമാംസാനിയസു ജേത്തുരവേദ്ദിനേ 

ടം | )സ്സേയുലോകംസഗ്ഛുതി, ൧൧ 
ന 



൨.൩.൮ സുപ്ധരത്നമാല 

സുയ്യാഷ്ഠകത്തെ ദിനുംപ്രയി ജപിച്ചാല് ഗ്രഷദങ്ങളില് നിന്നു പിഡയീല്ലായീരീക്കു കും പൃത്രനില്ലത്താവനു പു തൂനുണ്ടാകുകയും ദരിദ്രഷ ധനുവാനാകുകയും ലെയ്യും ഞാ യറാള്റയ മാംസം, മദ്യം, സ്പ്രീ, തൈലം, ഇവരയ ഉപരയാഗിച്ച ല് ഏഴു ജന്മത്തേക്കു രോ ഗിയായിത്തിരുകയും ദാരിദ്രം അനുഭവിക്കുകയും പെയ്യും മാംസാദികളെ. വജ്ജിച്ചാല് രോ ശശോകദാരിദ്ര്രങ്ങ?ം കൂ ടാതീരിക്കുകയും സുയുലോകത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ധെയ്യൂന്നു. 
ശ്രീ സൂയ്യാഷ്ടകം സംപു്ല്ും 

൧൧൨. ശ്രീസുര്യകവചം. 
ശ്രിസൂര )൭വാച: 

സാംബെസാംബമഹാബാഹോശ്യണുമേകവചംശുൂഭം 
ഒതെത്രലോക്യയമംഗളംനാമകവചംപരമാത്ൂത രം ൧ 
യരല്ഞ്ഞാത്വാമന്ത്രധില്സമ)ക്ഫലംബപ്രാപ്പോതിനിശ്ചിതം 
യല്ഡ്രത്വാചമഹാദേഖവോഗണാനാമധിചോടം വല്. ൨. 
പ ഠനാല്ധാരണാദ്ധിട്ക് സ്ര്ലേഷാംപാലകസ്സുദാ 
ദമൃവമി ്ാദ്യസ്ണൂരവേസര്വൈശ്വര്യമവാപ്ലയാല്, ൩. 
കവചസ്തയളൂഷിര് ബ്രഹ്മാഛന്ദോനുഷ് ടടപ് സൃഥാസമുത$ 
ശ്രിസൂഷ്യോദേഖതാചാത്ൂസര്വഭേഖനാമസ്കൃതി. ര് 
യശആരോഗ്യമോക്ഷേഷ്ടവിനിയോഗഃപ്രകിത്തിത$ 
പ്രണഖോമേശിരദ3പാതുഘയണിരമേപാതുഫാലകം. ൫ 
സൂരോഖ്്യാനനു യനദ്ധന്ദ്വമാ ദത )8കണ്ണുയുശകം 
അഫ്യാക്ഷരോമഹാമന്ത്രസ്തൂ൪ഖാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ. ൬ 
ഫ്രാംബിജംമേമുഖംപാതുഹൃദയഭഭേവവേശ്വര$ 
ചന്ദ്രബിംബംവിംശദാദ )പോതുമേ൧ൃഹൃദേശകം. ൭ 
അക്ഷരോസെമഹാമന്ത്ര സ്തരവതന്തേഷ്ഗോപിതഃ 
ശിലോബിന്ദുസമായു കേതാവാമാക്ഷിബിദു ട്ട്ഷിതഃ ൮ 
ഏകാക്ഷരോമഹാമന്ത്രഃ ശ്രീസൂഷ്യസയപ്രകി ത്തിതഃ 
ഗുഫ്യാല്ഗുഹൃതരോമന്ത്രോവാഞ്ചരാചന്താമണിഃസ്മൃത$, ന് 
ശിഷാദിപാദപയ്യുന്തംസദാപാല്മന്തൃത്തമഃ 
ഇതിതേകഥിതംദില്യംതരിഷ്ലോകേഷ്ടടുല്ലദം. ഥാ 

ഫലശ്രുതി. 

ശ്രി പ്രദംകാന്തിദംനിത്യംധനാരോ ഗ )വിവദ്ധനം 
കുഷ്ഠാദിരോഗശമനംമഹാപ്യാധിലിനാശനം. .ഥഥ൧ 



ചര്രരസ്ഷയോത്രം ൩൨൩൭൪ 

ത്രിംസസ്ധ്യം യ3പദ റന്നിത്യമരോഗിബലവാ ന്ഭവേല് 

ബഫ്ുനാകിമിഹോക്േതനയദൃദ്മധസിവത്മതേ. ൧൨. 

തത്തല്സവംഭധേത്തസുൃകവചസുൃതൂുധാരണാല് 

ക ഭൂതപ്രേതപിശാചാശ്ചയക്ഷഗന്ധവരാക്ഷസാഃ! ൧൩. 

ബ്രഹ്മരാക്ഷസഭേതാളാവദ്ദഷ് ടൂമുപിതംക്ഷമാ$ 

ദൂരാദേഖപലായന്തേതസൃയസമിത്തനാദപി. ൧൪" 

ടൂ൪ര്ജപര്രേസമാലിഖ്യരോചനാഗരുകുംകമൈഃ 
രവിഖാരേചസംക്രാന്തൌസപ്ലമ്യാംചവിദശേഷതഃ. ൧൫ 

ല് കശേഷഭശ്രിസ്വയുസവപ്രിയോഭപേല് ധാരയേല്സാധകകശ്രേഷ്ടഃശ്രിസൂയുസുപ്പ ലം 

ര്രിലോഹമഭധൃഗംകൃത്_ാധാരയേദ്ൃക്ഷിണേകരേ., ൧൬ 

ശിഖായാമഥവാകനണ്ണേസോപി സുഷ്യോനസംശയഃ 

ഇതിതേകഥിതംസാംബര്രൈലോച്ചുമംഗളാഭിധം. ൧൭ 

കവചംദുല്ലഭംലോകേതവസ്സ്റേഹാല്പ്രകാശിതം 

അ ഞാത്വാകവചംഭിഖ്യംയോജപേല് സൂഷ്യമുത്തമം. ൧൮ 
സിഭ്ധിനജായതേതസൃയകല്പകോടിശതൈരപി. 

സവ്വൈശ്ചയ്യുസിദ്ധി ക്കം ധനാരരോഗ്യാഭി വൃദ്ധിക്കം ക്കും ധ്യാദിരോഗശാന്മിക്കും 

സവ്വയബലത്തിനും ഈ സുയുകവചര്തേത്രിസന്ധു കളില് ജപിക്കേണ്ടതാണ് കവചധാ 

രണം കൊണ്ടു ഭൂതപ്രേരുപ!ശാചാദി കഠം ദൂരെ ഓടിലപ്പകോന്നു. കവചസിദഭ്ധിയില്ലാത്ത 

ജപത്താൽ പ്രദയോജ നമുണ്ടാകുന്നരല്ലാ. യ 

ഇതിശ്രീസുയുകവചം സംപുര്ല്ും 

൧൧൧. ചഡ്രസ്ോത്രം, 
ര 

ധ്യാനം: 

ശ്വേതാംബരാന്വിതവപുവ്വരശൂദ്രവണ്നും 
ശ്വേതാശ്വയുക്തരഥഗംസുരസേവിതാംഘ്ിം 

ദോ രഭ്യാംധ്യതാഭയഗദംവരദംസുധാംശൂം 

ശ്രിചത്സമൌ ക്തികധരംപ്രണമാമിചന്ദ്രം, 1 
ആഗ്നേയഭാഗേസരഥോദശാംദ്വ.. 

ശ്ചാത്രേയജോയാമുസദേശജശ്ച 

തിങ് മഖസ് ശ്ചതരസപിഠറേ പ്രത്ൃങ്മു തുരസ്രപിറേ) 
| ഗദാധരാംഗോലവരരോഹിണിശഃ ലു, 

ത്തം എ ക 



ശിം സൂവരത്നസമാല 

ചനം ചതു രദുജംദേവംകേയൂരമകടോജ്വലം 
പസേദേവസ്ൃനയനംശംകരസ്യചഭഷണം. " ൭. 

ചന്രരംചദ്പിടുജംജ്മേയംശ്വേതവസ്ത്രധരംവിഭും 

ം ശ്വേതമാംല്യാംബരധരംശ്വേതഗന്ധാനുലേപ്നം. , രഃ 
ശ്വേത ഛത്രധരംദേവംസവ്വാഭരണട്ടൂഷണം 
ഏതല്സ്യോത്രംതുപഠതോംസവ്വസംപല്കരംശുഭം, ൫ 

ഫലശ്രുതി 

ക്ഷ യാപസ്താരകുഷ്ഠാദിതാപജ്വരനിലാരണം 
ഇദംനിശാകരസ്യോത്രംയ3പടേല്സതതംന൩൪3. ൬ 
സോപദവാദ്ധിമുച്ചയേതനാത്രകാഷ്യാദിചാരണാ 

ഈ സ്പ്ോത്രം പഠിക്കുന്നവക്ക് സവസംപത്തം ക്ഷയാപസ്താരാദടിരോഗമമയ 
വും ഉ.ണ്രാകുന്നതാണ് . 

൧൧൨. അംഗാരകഷ്്ലോത്രം. 

ഭാഗ്ശപഉവാചം:...- 

മഗേളോട്ടമിപുത്രശ്ചജുണഹത്താധുനപ്രദഃ 
സ്ഥിരാസഗോമഹാകായസ്സ്റവ്വകമ്മാവരോധകഃ, ൧ 

, ലോഹിതോലോഹിതാക്ഷശ്ചസാമഗാത്രദക്ൃപാകരഃ 
“€ ധരാത്മജ$ക ജോഭൌദമോട്ടതിദോ ദൂമിനന്ദനഃ. ൨. 

ി 

അംഗാരകോയമശ്ചൈവസവ്വരോഗാപഹാരകഃ 
വൃഷ്ടിഹത്താപഹത്താചസവ്കാമഫലപ്രദം. ൩. 
ഏതാധികജനാമാനിയിത്യംയര്ശ്രഭധയാപദേല് 
ജണംനജായതേതസ്ൃയധഠംശിഘ്മജാപ്ലയാല്. രഃ 

കുളജന്റ ഈ നാമങ്ങളെ. ജപിക്കുന്നവനു കടമുണ്ടാകയില്ല. വേഗത്തില് ധനമു 
ണ്ടാകയ്യം ചെയ്യും, 

ധരണിഗസംഭൂതംവിദ്ലുല്കാന്തിസമപ്രഭം 
കുമാരകശക്ഷിഹസ്പംചമംഗളംപ്രണമാമൃഹം, ൫൭ 

സ്യോത്രമംഗാരകസ്വൈതല്പ രിയംസദാഡൃഭിഃ 
നതേഷാംഭൌമജാപിഡാസ്വലാപിഭവതിക്വചില്, ന 
അംഗാരകമഹാഭാഗഭഗവന്ഭക്തവത്സല 

തവ9%ുനേമാമിമഹാഭാഗജുണമാശ്ുവിനാശയം, ൧ 
അ ഹ ഏം ഗള് 



അ്ഞ്ഞ 

ങ്ങളും 

! ബുധാഷ്ടോത്തരശതയാമസ്ടോരരം ൩.൪൧ 

വ്രണരോഗാഭിദാരിദംയേചാന്േചാപദൂത്യവ 
ധം ഭയക്നേശമയസ്ാപാനശ്യത്തുമമസവദാ. 

അതിഖക്രദുരാരാധ്യഭോഗയു ദതാജിതാത്മഭിഃ 
തു ഠാദദാസിസാമാജ്യം വ്യണംഓരസിതല്ക്ഷണാല്. 

, നു ടു 

വിരിഞ്ചശക്രവിഷ് ന്നആൂനാംമനുഷ്യാണാംതു, കാകഥാ 

തേനത്വം സവസത്വേന ഗ്രഹരാജോ മഹാബല. ച്.൭ 

പുത്രാന്ദേഹിധമധാംദേഹിത്വാമസ്തീശരണംഗര്ര് 

ജണദാരിദ്യദുര്ഖേശ ശത്രബൊംചഭയാല്തതം ൧൧ 

ഏഴഭിര്ദ്വാദശഭിശ്ശോകൈരദ്യഃസ്നെതിചധരാസുതം 

മഹതിം ശരീയമാപ്ലേോതിഫൃപരോധനഭോയുവാ. ൧൨. 

ഈ പ്ര്രുണ്ട ശ്ലേോകങ്ങഥം ചൊല്ലി ചൊവ്വയെ സൂയിക്കുന്നവക്ഒ സമമവശപയ് 

ധനലാഭവും സിദ്ധിക്കുന്നു. 

ഇതി ഭാഗ്ലൂവപ്രോക്തം അംഗാരകസ്മോത്രം സംപപുള്ും. 

൧൧൩. ബ്ധാദ്ഷ്ടാത്തരശതമാനംസ്മാത്രം 

ബുധോബുധാ ച്യിതസ്സൌയമു)സെൌമുചിത്തശശുഭപ്രദ3 
ദൃഡവ്രതോദൂഡഫഥലരശ്രുതിജാലപ്രബോധകുഃ. ൧ 

സത്യാവാചസ്സുത്യുമനര്ശ്കേയസാം പതിരവ്യയ$ 

സോമജഡ്ഡൂപദഃ ശ്ര!മാ൯സോമവംശപ്രദിപകര്, ൨, 
്ി [1] ത ന ലി 

പചേദവിദ്വേദതത്വഞങ്ഞോ വേദാന്തജങ്താനദാസ്വമ$ 

വിദ്യാവിചക്ഷ ണവിദു൪വിദ്ധല്പ്രീതികരോു ധഃ, ൩. 

വിശ്പാനുകുലസംചാരി വിശേഷവിനയാന്വിതഃ 
വിവിധാഗമസ്മാരമ്തോ വിരശ്ചവിഗതജ്വരഃ, രഃ 

രരിചഗ്ശഫലദോയന്തയ്യിദശാധിപപൃജിത$ ) 
ബുഭ്ധിമാന് ബഫ്ുശാസ്സ്രുമ്തോ ബലിബന്ധവിമോചക3. ൫ 

വക്രാതിലക്രശമരോവാസധോവസുധാധിപഃ 
പ്രസാരവദഥോവന്ധ്യോവരേണ്യോവാഗ്വിലക്ഷണ3. ൬ 

സത്യുവാന്സതൃയസംക ലൃസ്തത്യബസ്ധുസ്സദാദരഃ 

സവ്യരോഗപ്രശമനസ്സുവമൂത്മുനിലാരക3ം 

വാണിജ്യനിപുണോവശ്യോവാതാംഗിഖാതരോഗഹ്ൃല് 

സ്യൂ്ര്സ്വൈലൃഗുണാര്ധയക്ഷ$ സ്ല്ലലമ്പൂക്്യാദികാരണ്ട, വൂ ന നി ി പം ന 



൩൪൨. സൂവരത്നമാല 

അപ്ര കാശര്പ്രകാശാത്മാഘനോഗഗനഭൂഷണു 
വിധിസ്തുത്യോ വിശാലാക്ഷോ വിദ്വജ്ജനമനോഫര. ന് 
ചാരുശിലസ്വപ്രകാശശ്ചപലക്കലിതേദ്ിയഃ 
ഉദങ മുഖോമഹാസകേതാ മഗധാധിചതി്റര ൧റ 
ന മ്യവത്സരസംജാതസ്സോമപ്രിയകരസ്സുഖി 
സിംഹാധിരൂഡ്്സ്റവ്ങറ്ഗിഖിചളസ്്ുഗ്ഗിലകരഃ, ൧൧ 
പിതാംബര3പിതവപുടപിതചത്രഭധാജാംച്ി ൩൬9 
ഖഡഗചമ്മധരഃകാരികത്താകലുഷഹാരക. ൧൨ 
ആമ്രേയഗോത്രജോതൃന്തവ'നയോ വിശ്വപാവനഃ 
ചദംപേയപുഷ്ണുസംകാശശ്ചാരണശ്ചാരുഭൂഷണഃ, ൧൩. 
വിതരാഗോധീതഭയോവിതു ദധകനാകപ്രഭഃ ി 
ബസ്ധുപ്രിയോബന്ധ മുക്തോബാണമനണ്ധലസാശ്രിതഃ, ൧൪ 
അക്കേശാനപ്രദേശ സ്ഥ3 തക്കശാപ്രൂവിശാരദഃ 
പ്രശാന്ത$പ്രിതസംയുക്ത$ പ്രീയകൃല് പ്രിയഭാഷണഃ, ൧൪൫ 
മേധാഠിമാധഖാസക്കോ മിഥുനാധിചരി സ്റ്ധിഃ 
കന്യ്യാരാശിപ്രിയ3കാമ പ്രഭോഘയനഫലാശയ$, 30൮ 

ബധ൭ൈ സ്വഠ,പ്രേകാരേണ നാക്ലോമഷ്ട്ോത്തരംശതം 

ഇതി ബുധാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്ോ സൂം, സാപൂട്ലും. 

൧൧൪, ബൃഹസ്സുതിസ്പോത്രം, 
ശ്രീഭഗവാനുവാച... 

ബൃഫഡ്ത്രതിസ്സ്റൂരാചാഷ്യോദയാവാന് ശുഭലക്ഷണ$3 , 
ലോകത്രയഗുരുഃശ്രമാന് സവജ്മഡ്ഡുവകോവിദഃ, 7 
സ്ലേശസ്സരവദാഭിഷ്ടസ്സവലില് സവപൂജിതഃ 
അക്രോധനോമുനിശ്രേഷ്ടോനിതികത്താഥു രുഃപിതാ, ൨ 
വിശ്വാത്മാവിശ്വകത്താച വിശ്വയോനിരയോഡിജുഃ 
മൂര്ട്ടുവസ്സറവരോംചൈഖ ഭത്താചൈവമഹാബലഃ. ൨. 

7 ഫലശ്രുതി, ലി 
പഞ്ചവിംശതിനാമാനി വു) ് ട്യായിയിയതാത്മനാ 

നന്ദഗോച്പഗ്രഹാധാസി ലിഷ്ക്ുമു കിത്മിതാില്ൈൈ, 
ജു 



ശുക്രസ്യോത്രം 

പ്രാതരുത്ഥായപഠിതാവത്തയേല്സുസമാഹിതര് 

വിപരിതോപിഭഗവാന് പ്രിത സസ്യബ്ബഹസ്ത്ുതിര്. 

യർശൃണോരിഥുരുസ്യോത്രം ചിരംജി വിനസംശയ$ 

ഗോസഹസ്രരഫലംതസ്യവ്'ഷ്ക്ോവചനമുത്തമം: 

ബൃഹസ്സതികൃതാപീ ഡാനകദാചില്ഭവിഷ്യതി 

80൪702. 

൬൬ 

ബൃഹസ്പതിയുടെ മുന് വിവരിച്ച ൨൫ നാമങ്ങറം ജപിച്ചാല് സര്വ പ്രസാദവും 
ി 

ദ ഘയായുസ്സം ഉ.ണാകുന്നു. ഇതു വിഡ്ണ്ുഭഗവാനെറ് വചനമാണ് . 

ര ടി ര് ി ഇതി ശ്രീമഹാവിഷ്ണുകൃതമ്ഫസ്റുത് സ്ടോത്രം സഃ വുണ്ണ്ുാ 

൧൧൫. ശു ര്സ്ലാത്രം, 

ശൃബ്വത്തുമുനയ പ്ൃവേശുകരസ്ലോത്രമിദംശുഭം 

രഹസ്യംസ്ലടൂതാനാം ശുക്രപ്രീതികരംപരം, 

യസൃസഭിത്തനൈര്നിത്യം സവാന്കാമാനവാപ നയാ 
താനിശുക്രസയനാമായി കഥയാമിശൃഭായീചം 

ശുക്രപ്രിതികരവും സവ്യകാമപ്രദവും അയ ഭഗഥവാന്െറ 
൨൪ നാമങ്ങളെ താ൭ഴ വിവരിക്കുന്നു. 

ശുക്രഃശൂഭഗ്രഹഃ ശ്രിമാന്വഷകൃദ്വഷവിഘ്കൃല് 
തേജോനിധിര്ക്താഥദയോയോഗിയോഗവിദാംവര$. 

4 ദൈതൃസംജീവചക്രാംശോദൈതൃരേതോശനകവിഃ 

നിതികത്താഗൃഹാധിശോയിശ്വാത്മാലോക ഏജിതര്, 

ശുമ്ലമാല്യാംബരധരഃശ്രിചന്ദനസമപ്രഭഃ ) 
അക്ഷമാലാധരഃകാവുസ്പോമൂത്തിര്ധനപ്രദഃ, 

ഫലശ്രുതി. 

ചതുധ്യിംശതീനാമാനി അഷ്ഷോ ദതരശതയേഥാ 

ദേവസ്യാഗ്രേവിശേഷേണ പൂജാംകൃത്വാവിധാനത. 

യഇദംപഠതിസ്വോത്രം ഭാഗ്ശുവസ്യമഹാത്മനഃ 

വീഷമസ്ഥോപിദഗവാന്തൂഷ്ടസ്യാന്നാതൂസംശയഃ. 

സ്്ോത്രം$ഗോരിഭദമനന്ത ഉ ണപ്രദംയോ 
ഭ മത്യാപദേതമനുജോനിയതശ് ശുചിസ്സറന് 
പ്രാപ്ലോതിനിത്യമതുലാം ശ്രിയമി റ്പ്ലിതാത്ഥാന് 

രാജ്യംസമസ്മധഠാധാന്യയുതാന്സമുഭ്ധിം. 

൬ 



ത്മരര? സ്ൂവരത്ന്മാല 
ി 

ൽ 
( ി 

ൂ 

ത മ ഇരുപത്തി നാട്യ നാമങ്ങളെ ശ്രദ്ധാ പുരസ്സരം ഒപി ക്ടന്നതായാല് ന൬൭റാട്ട മക്കളുടെ ഫപംസിദ്റിക്കന്ന താണ്. ഈ തൂകസ്മാത്രം ഭക്തിയോടുകൂടി ജപിച്ചാല് വൃളൂഴ ശ്രീയ ധനവും സ൪വസമുങ്തിയും ലഭിക്കുന്ന താണു. 

രി ശു) (൭൫, റ ; ന് ജയതു! ശുക്രദസ്മാത്ൂം സാംപുന്റ്ും 

നി 
[റിഷി 

൧൧൬. ശനിസഡ്ലോത്രം 

അസ്പു) ശീശമസൈശ്ചരദസ്മാതരമഹാമംരരസ്യയദശരഥയഷി 
ഗായത്രി ഛന്ദഃശനൈശ്ചരോദേചതാ 
ശഖയൊൈശ്ചരപ്പി തൃതേ്ദഃപേധിനിയോഗ 

ദശരഥത വാചം... 

കേഴണാന്തഗോരെയദ്രയമോഥബ്(രഃ 
കഷ്ണശ്ശൂനിദപിംഗളമന്ദസൈരി$ ൽ 
നിത്യം സ്തൂതോയോഹഫരതേചപിഡാം 
തസൈ് മനമ ശ്രിരവിനന്ദനായ. ൧ 
സുരാസൂരാഃകിംപുരുഷോരഗേയ്ാഃ 
ഗന്ധധ്യവിദ്യാധരപന്ന ഗാശ്ച 
പി ഡ്യംതിസവേവിഷമസ്ഥിതേന 
തസ്ലൈനമഃ ശ്രിരവിവന്ദമായ 

റ 
ധരാനരേറ്റാടാപശട പാമൂഗേന്റാ 

വന്യാശ്ചയേകിടപതംഗഭൃഗാ$ 
പി ഡ്യംതിസമദ്വേധിഷമ സ്ഥിതേനതസ്സ്ൈ . .. . ൩ 
ദേശാച്ചദ്ശ്ശാണിവനാവിയത്ര 
സേഠാനീിവേശാദപുരപത്തനാധി 
പീ ഡ്യംതിസര്ലേവിഷമ സ്മിതേനതസ്ധ ഗം വ്ര 
തിീലൈര്യവൈര്മാഷഥഡാനാദാധൈര്. 
ലോഹേനനിലാംബരദാധതോവാ 

പ്രിണാതിമംത്രെര്നിജവാസരേചതകെ നി ൫ 

പ്രയാഗകൂലേയമുഥാതടേച 

സരസ്വതിപുണ്യുജചേഗുഹായാം 
യോയോഗിനാംധ്യാനഗതോക്ഭാസതസ്ധയ കം ൬ 



കയില്ലം 

ശനൈശ്ചരാഷ്യോത്തരശതനാമസ്ടോത്രം 

അന്യൃപ്രദേശാല്സ്വഗൃഹംപ്രവിഷ്ട.. 
സൂദിയവാരേസവരസ്സൂഖിസ്യാല് 
ഗൃഹാല്ഗതോയേയപ്യനാ3പ്രയാതിതസ്തൈ . .. 

സ്രഷ്ടാസ്പയംട്ടൂരടുവനത്രയസ്യ 

ത്രാതാഹരിശോഹരതേപിനാകിീ! 
എകസ്ത്രിധാജഗുജുസ്ലാമമുത്തിഃ തസ്ൈ.... 

ഫലശ്രുതി 

ശന്മൃഷ്ടകംയോപ്രിയതഃ പ്രഭാതേ 
നിതൃയംസപുത്രൈപപേശുബാന്ധലൈശ്ച 
പറ്പേച്പസൌഴഖ്യം ഭൂവിഭോഗയു ക്ത? 

റ, 

പ്രാപ്പോതിനിര്വാണുപദംതദന്തേ .,.. 

കോണ സ്ഥഃപിംഗളോബഭൂ3കൃഷ്ണ്രോരെഴദ്രോന്തകോയമ$ 
ശെൌരശ്ശൂനൈശ്ചരോമന്ദ$പിപ്പുലാദേയസംസ്മൃതഃ 
എതാനിദശനാമാനി പ്രാതരുത്ഥായയ3പഠേല് 
ശനൈശ്ചരകൃതാം ദിഡാനകദാചില്ഭവിഷ്യതി. 

ഗശ്രിദശരഥവിരചിതം ശ്രീശനൈശ്ചരദസ്മാ ത്രം സംപൃട്ണും, 

൩൪൫ 

൯ 
ഈ അഷ്ടകം നിത്യയും ശ്രദ്ധമയാടുകൂടി പ്രഭാതത്തില് ജപിക്കുന്നവര് ഐഫിക 

സുഖത്തെ അനുഭധിക്കുകയും ഒടുവില് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

൧ഠ 

൧൧ 
ഈ പത്തു നാമങ്ങളെ. രാധിലെ ജപിക്കുന്നവന൯ു: ഒരിക്കചും ശനിപ്പിഴ ഉണ്ടാക ല് ൨ 

൧൧൭. ശനൈശ്ചരാഷ്ടോത്തരശത നാമദസ്യാത്രം. 

ശനൈശ്ചരായ ശാന്തായ സര്വാഭിഷ്ഠപ്രദായിനേ 
ശരണ്വ്യായ വരേണ്യയായ സരധേശായ നമോനമഃ 

ഒസ്മ്യായ സുരവന്ദ്യായ സുരലോകവലിഹാരിണേ 
സുഖായനിലോപവിഷ്ടായ സുന്ദരായ നമോനമഃ 
ഘനായഘനത്ൂപായ ഘനാഭരണധാരിണേ 
ഘനസാരവിലേപായ ഖദ്യോതായ൯നമോനമഃ 
മന്ദായമന്ദചേഷ്ടായ മഹനിയഥണാത്മനേ 
മത്തൃപാവനപാദായ മഹേശായ നമോനമഃ 

444: 



൩൪൬ സൂവരത്നമാല 

ശായാപത്രായശര്വായശരരൂണിരധാരിണേ 
ച്വരസ്ഥിരസ്വഭാവായ ചഞ്ചലായ ശമോനമ$ ൫ 
വിലവദ്ല്്റായനിത്യായ നിലാംജനനിഭായച 
നിലാംബരധയിട്ടുഷായ നിശ്ചലായ വമോയമഃ ൬ 
വേദ്യായവിധിരൂപായ വിരോധാധാരഭ്ദമയേ 
വേദാഡ്പദസ്വഭാവായ വജുദേഹായതേനമഃ ൭ 

വൈരാഗ്യദായവിരായ വീതരോഗഭയായച 
വിപത് പരായചേശായ വിശ്വവന്ദ്യാ യതേയമ$ വ 

ഗൃദ്ധവാഹായഗ്രുസ്മായ കൂമ്മാംഗായകുരൂപിണേ 
കുത്സിതായഗുണാഡ്യ്യായ ഗോചരായനമോനമഃ$ ൯ 

അവിദ്യാമുലനാശായ വിദ്യാവിദ്യാസ്വഭൂപിണേ 
ആയുഷ്യകാരണായാപഭ്ധത്രേതുഭ്യം നമോനമര് ഥാ 
വിഷ്ണുഭക്തായവശിനേവിവിധാഗമധേദിനേ 
വിധിസ്തത്യായവന്ദ്യായ വീതൂപാക്ഷായതേനമഃ ൧൧ 
വരിഷ്ടായഗരിഷ്ടായ വജ്രാംകശധരായച്ച 
വരദാഭയഹസ്മായ വാമനായനമോനമഃ ച൨. 

ജ്ൃഷ്ടാപത്തീസമേതായ ശ്രേഷ്ടായാമിതഭാഷിണേ 
കുഷ്ടൊഘനാശകാരായ പുഷ്ടിദായനമോനമ$ ൧൩. 

സ്തൃത്യായസ്മോത്രഗമ്യായ ഭക്കവശ്യായഭാനലേ 
ഭാനുപൃത്രായഭവ്യായ പാവയായയമോനമഃ ൧൪ 

ധനുമ്മണ്ഡലസംസ്ഥായ ധനഭായധനുഷ്ടതേ 
ഡനുപ്രകാശഭേഹായ താമസായനമോനമഃ ൧൫ 

മന്ദായധനവന്ധ്യായ വിശേഷഫലദായിനേ 
വശീികൃതജരേശായ പശൂനാംപതയേനമ$ ൧൬ 

ഖേചരായഖഗേശായഘനധിലാംബരായച 
കാഠിന്യുമാനയസായായ്യാഗണസ്തുത്യായതേനമര്, ൧൭ 

നിലച്ചുത്രായനിത്യായനിര് ഗുണായ ഗുണാത്മനേ 
നിരാമയായവയിന്മ്യായവന്ദനിയായതേനാമ. ൧൮ 

ധിരായഭിവൃദേഹായദീനാത്തിഹരണായച 
ദൈന്യയനാശകരായായ്യുജവഗണ്യായതേനമഃ. ന്. 



രാഫ്ഹൃസ്ഷോദ്രം 

ക്രുരരായക്രൌരചേഷ്ടായകാമക്രോധധരായച 

കാളുത്രപുത്രശത്രത്വകാരണായ൯നമോനയമഃ. 

പരിപോഷിതഭക്തായവരഭിതിഹരായച 

ഭര ഭതസംഘമനോദഭിഷ്ടഫലദായനമോന മ൭, 

ഇതി ശ്രിശതനെശ്ചരാഷ്യോത്തരശതനാമ൪ സ്യാത്രം സാപൃന്സും. 

൧൧൮. രാഫ്ഹുസ്യോത്രം. 

കാശ്യപളവാചഃ: - 

ശൃബ്വത്തുമുനയസ്സുവേരാഫ്പ്രിതികരംസൃവം 

സവരോഗപ്രശമനംവിഷഭിതിഹരംപരം. 

സവ്യസംപല്കരംചൈവഥഗുഫുംസ്യോത്രമനുത്തമം 

ആദരേണപ്രവക്ഷ്യാമിസാവധാനമിദംശൃണു. 

രാസ് സൂയുരിചൂുശ്ചൈവവിഷജ്വാലാധ്യതാധനഃ 
സുധാംശുവൈരിശ്യാമാത്മാവിഷ്ണ്ുചക്രാഹിതോബലി: 

ഭൂജഗേശസ്ധിക്ഷ് ണദംഷ് (93 ക്രൂരകമ്മാഗ്രഹാധിപര് 
ദ്വാദശൈതായിനാമാനിയിത്യംയോനിയത3പംേല്. 

ജപൂപാതുപ്രതിമാംചൈവസിസജാംമാഷസുസ്ഥിതാം 
നിലഗന്ധാക്ഷതൈര്പുഷ്ലൈയൈ ർഭ കത്യാസംപൂജ്യയന്തത. 

വഹ്നിമണ്ഡലമാധിയള്ടവ്യാന്നാജ്യാഫുതിക്രമാല് 
തന്മന്ത്രേണൈയജൂഹയാദ്യാവദഫ്ലോത്തരംശതം, 

ഹുത്വാചൈവതുയോനിതയംപ്രാത്ഥയേല് ഗ്രഹനായകം 

രാഹോകരാളവദനരവിചന്ദ്രഭയംകര. 

തമോരുപനമ ൃഭയംപ്രസാദംകുരുസവ്വദാ 

സഭപ്രാത്ച്യവംഗ്രഹേശംതംനോത്രംയഃപ്രയതഃപരേല്, 

രാഹു$പ്രിതമനാ.സൂസ്യാപൃഷ്ടമസ്ഥാനഗോപിചാ 
ലിഷാനാജയിതാഭിതിര്മഹാരോഗസൃകാകഥാ. 

സവ്യാന്കാമാനവാപ്ലോതിനഷ്ടരരാജ്യമുപൈതിച 
* ഇതിതദ്വചനംശ്രുത്വാസ്മോത്രേണാനേനസുയ്രതഃ. 

സ്മൃത്വാ ഗ്രഹേശംസ്വര്ഭാനുംസ വാന്കാമാനവാപ്ലുവാല് 
ഏവംപഠോദനുദിനംദവരാജമേതല് ന 

൯.൪൭"൭. 

ടു 

൧൧ 



മരപ്പ സൃവരത്നമാല: 

രാഹുഃപ്രസന്നഹൃദയോധിജിതേന്ദ്രിയാസ്സേ 
ആരോഗ്യപുതൂരസുഹൃദശ്ചമനോരഥാംശ്ച 
തേപ്രാപ്ലവംതിവിഷമാശ്ചഗ്രഹാ$പ്രസന്നാ$ 
ാരസ്യാത്രം ഭക്തി പൃവ്വം ജപിക്കുകയും രാഹുപ്രതിമയെ പുജിക്കകയും ചെ 

യ്യാല് വിഷഭിതിയുണ്ടാകയില്ല. സര്വരേഠഗങ്ങളു.ം നീങ്ങി ആഗ്രഹി വൃത്തിയുണ്ടാശഃ ന്നതുമാണ്.. രാഹുപ്രസാദംകൊണ്ട അന്ൃഗ്രഹങ്ങളു.ം പ്രസാദിക്കും. 
ഇതിരാഹുസ്മോ ത്രംസംപൂണ്ണം 

൧൧൯. കേതുസ്യോത്രം. 
ശൌതമളഉവാച: __ 

മുനീന്ദ്രസൂത്രതത്വഞ്ഞസവിശാസ്ത്രുവിശാരദ 
കേതുഗ്രഹൈഃപിഡിതാനാം ബുഹ്മണാകീത്തിതംപുരാ. ൧ 
കേതുപ്രിതികരംദില്യം സ്ോത്രംവേദമഹാമതേ 
തച് ശ്രുത്പാവ്യാസശിഷൃസ്മൂപ്രോവാചകരുണാനിധി, ൨. 
ഏകദകരാളവദഠഗോദ്വിതിയോരക്തലോചന3 
തൃതിയ3പിംഗളാക്ഷശ്ചചതുമ്ഥോജ്ഞാനദായക$, ൩. 
പഞ്ചമഃകപിലാക്ഷശ്ചഷഷ്ടഃകാലാഗിസന്നിഭഃ 
സഫ്ലുമോഹിമഗദശ്ചധൂമുവണ്ലെറ്റാഷ്ടമസൂഥാ! രഃ! 
നവമകൃത്തകമ്മാശ്ചദശമോനരപിഠംഗഃ 
ഏകാദശസ്മൂശ്രികണ്ണ3വനമാലാവിട്ടൂഷണഃ. ൫ 
ദ്വാദശൈതേമഫാക്രുരാഡ്ത്യർവോപ ദവേകാരകാഃ 
പീ ഡ്യംതേസവകാലേഷ്ടദിലാകരനിശാകരെൌ. ൬ 

കലശേനിലവള്റ്ലാഭേപ്രഭാകരനിശാകരെ 
നിക്ഷൃയപ്പയുയേതുഷ€ംകോണേപര്് മമഷ്ദളംക്രമാല്, ൭ 

കേതുംകരാളവദനംസവലോകഭയംകരം 
പ്രതിമാംവയ്്രസംയുക്കാംചിത്രാതാരേപ്രദാപയേല്, വ 

ദാനേനാനേനസുപ്രിതോഭധഖേല് തസൃസുഖപ്രദഃ 
വത്സരംപ്രയതോഭൂത്വാചൂജയിത്വാനരോത്തമഃ, ന് 

'മൂലമഷ്ട്ോത്തരശതം യേജപന്തിനരോത്തമാഃ 
തേഷാം കേതുപ്രസാദേനനകദാചില്ഭയംഭവേല്ം ൧ാ 

ഉതികേതുസ്ടോത്രം സം്ുണ്ണ്ും; 

ളക 



ഗംഗാഷ്ടകം ൩൪ ൯ 

൧൨ഠ ഗംാഷ്യകം. 

മാത്രൈലസുതാസപ്ബിവസുധാശ്ൃംഗാരഹാരാവലി 
സ്വര്ഗാരോഹണവൈജയന്തി ഭവതിം ഭംഗിരഥിംപ്രാത്ഥയേ 
ത്വത്തിരേഖസതസ് ത്വദം ബുപിബതസ് ത്വദ്വിചിഷ്യപ്രേംഖത 

സ് ത്വന്നാമസ് മരതസ് ത്വദപ്റ്റിതധിയസ്സു 2 ന്മേശരിരവ്യയ$ ൧ 
അല്ലയോ മാതാവേ! പാവതിയുടെ സപത്മിയായി ഭൂമിദേഖിയു൫െ ശൃഗോരഹാ 

രാവലി (മുത്തുമാല) യായി സ്വഗ്ലുപ്രാപ്യിക്കുള്ള പ്രസാദമായി രിക്കുന്ന ഭവതിയെ ഞാ 
ന് പ്രാത്ഥികരന്നു. എനിക്കു നിന്െറ തീരത്തില് വസിച്ചും നിവെറ ജലം പാനം ചെയ്യം 
നി൭ന്റ തിരകളില് കളിച്ചും നിര നാമം സ്കൂരിച്ചും നിന്നില്ത്തന്നെ ബുദ്ധിയെ അവ്റ്ി 
യൂം കാലം നയിക്കുമാറാകണമമ, 

ത്വത്തിരേതരുകോടരാന്തരഗതോ ഗംഗേ! വിഹംഗോവരം 
ത്വന്നിരേവരകാന്തകാരിണിവരം മന്ധ്യോഥവാകച്ചുപ3ഃ ി 
നൈവാന്മൃതൂരമദാന്ധസിന്ധുരഘടാ സംഘട്ടംഘണ്ടാരണത്.. 
കാരത്രസ്ൂസമസയവധൈരിലനിതാ ലബ്ലുസ്മൂതിര് ടൂപതിഃ ൨. 
നി൭മന്റ (ഗഠഗാ) തീരത്തിലുള്ള വൃക്ഷപ്പ്യൊത്തില് ഒരു പക്ഷിയാകനാതു ശ്രേഷ്ട 

മാകുന്നു. പാപനാശിവിയായ നിഡെറ ജലത്തില് മത്സ്യമാർയാ കൂമ്മമായോ തീരുന്ന 
തും ശ്രേഷ്ടം തന്നെ മത്തവാരണങ്ങളില് കേറി ശത്രദ്ധധംസനം ചെയു ജയഭേരി അടി 
ച്ചു ശത്രരാജാക്കന്മാരുടെ ഭായ്യുമാര് സൂതിക്കുന്ന രാജപദധികിട്ടിതാലും(ചക്രവത്തിപദം 
സിദ്ധിച്ചാലും) വിശിഷ്ടതയില്ലാ. 

ഉക്ഷാപക്ഷി തുരഗളരഗഃകോപിലാവാരണോപാ 
ലാരാണസ്യ്യാം ജനനമരണള്ലേശമുഖാസഫിധ്ു 
നത്പനൃത്രപ്ര വിരളര ണല്കിംകിണിക്വാണമി ശഃ 
വാര്യ്ത്രിഭിശ്ചമരമരുതാവിജതോഴ്ടമിപാലഃ വ 

ജനനമരണാദി ട9ഖാനുഭധമല്ലാ 
രുന്നാലും മുന്പ്പുറഞ്ഞ വിശഷ്ടത 

പക്ഷി മൂഗങ്ങഠാക്കുപോലും വാരാണസിയിക 
വാരസ്സ്ികരം മുതലായ പരി വാരങ്ങളു. ള്ള രാജാവായി 
സിഭധിക്കുന്നതല്ലാ. 

കാകൈനി ദഷിതംശ്വഭിഭകബെളിതംഗോമായുഭി ര്ലുംിതം 
സ്രോതോഭിശ്ചലിതംതടാംബുലുളിതംവിചിഭിരാന്ദോളിതം ദില്യസ്ത്രികരച്ചാരുചാമരമരുല് സംവിജ്യമാനഃകദാ 
ദരക്ഷ്യേഹംപരമേശ്ചരി!ത്ൂപഥഗേ! ഭാഗിരഥി/ത്വദ്വപുഃ രഃ 
കാക്ക, ചട്ടി, കുവക്കന് മുതലായ ദത്തുത്കഠം൧:പോലും യാതൊരു ദേദവും കു യാതെ ഉ.പയോഗസഹവാസങ്ങളുമ്മുതും പലയിശമമുള്ളു അന്യ ജലങ്ങദുടെ സ്പ് ള്ളതും തിരകളാല് മനോഹരമായതും ആയ നിഷെറ ശേരിരത്തെ (ഗഗോജലത്തെ) അല്ല യോ ദധി ഗഗ! ഭില്യയസ്സികളാല് വിശ വൃയുയി ് ജാ൯ കാണുനത്, ഷ് പ്പെട്ട സുഭൃയിജായു എപ്പോഴാണ് 



൩.൫൨ സൂഖരത്നമാല 

അഭിനവബിസവല്ലിപാദപത്മസ്യയിഷ്ണയോ 
മദനമഥ നമൌലേര്മാലതിപൃഷ്ണുമാലാ 
യതുജയപതാകാകാപ്പുസൌമോക്ഷ ലക്ഷ്യ? 

ക്ഷപിതകലികളംകജോഫാവലിനഃപുനാതു ൫ 

മഫാധിഷ്ക്ണുവിയെറ പാ ദപത്മത്തിന്െറ ഇളയ ബിസവല്ലിയായും (പതാക 

തകാടികൂടറ) കലിമലത്തെ കളയുന്നവളംയും ഗംഗാദേവ! ജയിക്കട്ടെ എണ്നെരക്ഷി 
ക്കട്ടേ. 

ഏതല്താലതമാലസാലസരളവ്യാലോലവല്പിലതാ 
ലം 

ഛനനംസൂയുകരപ്രതാപരഫിതം ശംഖേന്മുകുദ്ദോജ്വലം 
ഗന്ധമ്യാമരസിദ്ധകീന്നരവധുൂതുംഗസ്പനാസ്ത്രാലിതം 
സ്റ്റാനായപ്രതിവാസരംഭവതുമേഗംഗാജലംനിമ്മലം ൬ 

താലതെമാലം വല്ലികഠം മുതലായവയാല് എപ്പോഴും മറദ്പ്പെട്ടതും വെയില് ചു 

ടോംക്കാത്തതും ശംഖം, ചന്൯, കന്ദം, ഇവയെപ്പ്പോലെ ഉ ജ്വലിക്കുന്നതും ആകാരചാര 

കള്കായ ഗന്ധവസ്റികാം മുതലായവര് മുഴുകന്നതും നിമ്മചവും ആയ ഗംഗാജലം എനി 
ക്കു നിത്ൃസ്ത്ാനത്തിന്നായി ഭവിക്കട്ടെ. 

ഗാംഗംയാരിമനോഘഹാരിമുരാരിചരണച്ചുതം 

ത്രിപൃരാരിശീരശ്ചാരിപാപഹാരിപുനാതുമാം ൭ 

ലിഷ്ണുവികന്ഠ പാദോദകവും ശിവനെ ശിരസ്സില് ഒഴുകുന്നതും പ ഠപേനാശക 
വും യോഫരധും ആയ ഗംഗാജലം എന്നെ പരിശുഭ്ധികരിക്കട്ടെ, 

പാപാപഹാരിദരിതാരിതരഗേധാരി 
ശൈലപ്രചാരിഗിരിരാജഗ്രഹാധിഹാരി 
ത്ധംകാരകാരിഹരിപാദരജോപഹാരി 
ഗാംഗപോേനാതൂുസതതശ്രേഭകാരിവാരി വ 

പാപങ്ങളെ. നശിപ്പി കടന്നതും തരംഗങ്ങളെ. (തിരകളെ) ധരിക്കുന്നതും പവിത 
ത്തി ചരികുന്നതും പവതഥഗുഹകളില് വിഹരിക്കുന്നതും ത്ധംകാരത്തെ ചെയ്യുന്നതും വി 
പദത്തിലെ രജസ്സിനെ അപഹരിക്കുന്നതും ശുഭകാരിയും ആയ ഗംഗാധഖാരി എല്ലാ 

ഡ്ര്യോഴും എന്നെ പഠാവനമാക്കി ചെയ്യണമേ. 

ഗംഗാഷ്ടരകംപഠതീയ$പ്രയതഃപ്രഭാതോേ 

വാല്മികിനാവിരചിതംശുഭദം മനുഷ്യ 
പ്രക്ഷാളൃഗാതൂകലികല മഷപകേമാശ്ു 

മോക്ഷേ.ഭേല്പതതിഗഠൊൈവപുനര്ഭവാബ്ല്, കി 

ശ്രീവാർമികിമഹഷിരലിതമായ ജര ഗംഗാഷ്ടകത്തെ പ്രഭാതത്തില് സശ്രദ്ധം, 
ജപിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സകല പാപങ്ങളും നശിച്ചു മോക്ഷത്തേ പ്രാപിക്കുന്നു; അവന് 

പിന്നെ സംസാരസമുദഞല് പതിക്കുന്നില്ലാ, 

കുയി ശ്രീവാല്മീകിരചിതാ ഗാഗാഷ്ടകം സയലൂണ്ണം 

ി ട്ടം 



. മനിഷാപത്വകസ്പോതും ൩൪൧ 

൧൨.൧, മന ഷാപഞ്ചകസ്സേത്രേട, 

സത്യാചായുസ്ൃഗമനേകദാചിനമു ദതീദായകം 

കാശിക്ഷേത്രംപ്രതിസഹഗെരര്യാമോര്ഗേതൂശംകരകം ൧ 

അന്ത്യവേഷധരമദ്ദഷ്ടവാഗക്ചുഗച്ഛേതിചാബ്ുവീല് 
ശംകര$സോപിച മ്ധാലസുംപുനര്പ്രാഹശംകരം. ൨. 
മോക്ഷപ്പദമായ കാശിര്ക്ഷത്രത്തില് സ്വാമിദര്ശനത്തിന്ന ആചാര്യസ്വാമി 

കറം പോകുന്ന മാ൪ഗമ്തില് പരമശിവന്ഗൌരിസമേതംചന്ധാലവേഷം ധരിച്ചു വരിക 
യുഠ ചണ്ഡാലനെന്നുദ്ദേശ്ച്ചു പോ. പോ. എന്നു സ്വാമികഠം മാറവകയും ആ ചണ്ഡാ 
ലന് സ്വാമികളോടുത്തരമായി താഴെ വിധരിക്കുംപ്രകാരാ പറയുകയും ചെയ്യു 

അന്നമയാദന്നമയംഹൃഥവാചൈതന്യമേഖചൈതന്യാല് 

ദ്പിഭുവരൂരികത്തുംവാഞ്ചെസികിംബ്, ഹിഗച്ഛൂഗച്ചോേതി. ൨ 
ഫേ ദ്വിജവര! പോ പോ എന്നു അങ്ങു പറയുന്നതു അന്നമയ (ശരീര) ത്തില് 

നിന്നു അന്നമയര്ത്ത അകറധന്നതിഴനാ അതല്ല ചൈതന്യത്തില് (ദേഹി) നിന്ന ചൈത 
ന്യത്തെ അകറവന്നതിനോ? (ദേഹം കേവലം ജഡവസു ആഹാരാദികളാല് പോഷിപ്പി 
ക്൭൫പുടുന്നതു. “അത്യന്തമലി നം ദേഹംദഹീ ചാത്യന്തനിമ്മലദഃ" എന്നുള്ളതിനാല് ദേഹഫാ 

എരപ്പാഴും മലിനവും ദേഹീ അതിനിമ്മലനും ആണു് ബ്രാഹ്മണജഡം ചണ്ഡാലജഡാം 
ബ്രാഹ്മണദദേഫി ചണ്ഡാലദേഹി എന്നുള്ള വൃത്വസേര്മാ വ്യവഹാരമോസൂക്ഷ്ട ദുഷ്ടാ ഇ 
രിക്കുന്നില്ല.] 

കിംഗംഗാംബുനിബിംബിതേംബരമണൌചണ്ഡാലവാടീപയഃ 

പൃരേചാതരമസ്പികാഞ്ചനഘടിമൂല് മംഭയോവാബേരേ 
പ്രതൃഗ്വസ്മനിനി സൂരംഗസഹജാനന്ദാവവബോധാംബുധൌ 
വിപ്രോയംശ്വപചോയമിതൃപിമഹാന്കോയംവിഭേദദൂമഃ ര് 
ഗഗോജലത്തില് ബ'ബ്ച്ചു കാണുന്ന അഃബരമണിക്കും (സൂര്യനും) പഠച്ചേരിയി 

ല് (മാടസാദികളെ. ശോധിക്കുന്ന) കുടുത്തില് ബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനും അമ്മി 9: തരം 
(വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സ്വന്റുകുടത്തിലൂം മണുകുടത്തിലും ഉള്ള തആകാശങ്ങറം ഒം എന്തു 
വൃത്യാസമാ .രള്ളതു' തരംഗമില്ലാതെ [ നിര൪ബാധമായിം ഇളക്കമില്ലാതെ] സ്വതഃപര 
മനേന്ദപരി പൃ്ണ്ുമായും ജ്ഞാനമായും ഉള്ള സമുദ്രമായ, അതായു ആനന്ദസ്വരൂുപമറയ 
പ്രത്ൃയഗ്വസ്ൂവിക (ബ്രഹ്മത്തില്) ഇവന് ബ്രഹ്മേനന് ഇവന് ചണ്ഡാലന് എന്നുള്ള വൃത്യാ 

സവും ഭൂമവും എവിടെ റ മുന് വിവരിച്ചു ശ്ലോകങ്ങളിലെ തത്വ ഗ്രഹിച്ച ഉടന് ൫൭൨൨൮ 

യ്യൂസ്വാമികം സാഷ്ടാംഗനമിസ്മുദരം ചെയൂ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ചു ശ്ലോകത്കര്ം ചൊ 
ല്ലിയെന്നാണ് പ്രസിദ്ധിയുള്ള” 

ജാഗ്രല്സ്വപ്ലസുഷ്യ്ണിഷ്ുസ് സ്്്,ടതരായാസംവിദു ജു ംഭതേ 
യാബ്ദഹ്മദിപിപിലികാന്തതനുഷ്ടപ്രോതാജഗത്സാക്ഷിണി 
സൈവാഹനേചദ്ദശയഖസ്പതിദുഡാപ്രഞ്ഞാപിയസ്വാസികേ: ദൃശ്യവസ്പ്പതിദുഡധാപ്ര ധ്യാ സ്തിചേ 
ച്ചണ്ഡാലോസ്ത്റസതുദിജേസ്തേഗരുരിതേഷാമനീഷാമമ ൫ 



൩.൪൨. സൂവ്രത്ഗമാല 

ജാഗ്രത സ്വപ്ലം സഷ്ടപ്യീി ഈ അവസ്ഥാത്രയക്ങളില് സ്ഫുടമാകവേണ്ണം 

തൊരു ചൈതന്യമാണു പ്രകാശിക്കുന്ന ത്? യാതൊരു മൈതന്യമാണ്' സവജഗത്തി 
നും സാക്ഷിയായി ബ്രഹ്മാവു മതാട്ട ഉവന്യവരെയു ളള ജീവികളുടെ ശരരിങ്ങളില് പ്ര 
വേശിച്ചിരിക്കുന്നതു”. ഞാന് തത മെലതന്യ തന്നെ താന് ദുശ്യവസ്മ (പ്രപഞ്ചം) അല്ലെ 
നും സാക്ഷാല് ചൈരന്യമാണെന്നും ഏതൊരുത്തനു നിശ്ചലബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു അ 
വണ് ചണ്ഡാലനാകട്ടെ, ഗുരു (സവ്വന്ദിതന്൯) ധെന്നാണു എന്െറ മതം 

ബ്രഫ്മൈവാഹമിദംജഗല്ചസകലംചിദ്മാത്രവിസ്പാരിതം 
സറ്ംച്വൈതദവില്ലയാത്രി ഗുണയാശേഷംമയാകച്ചിതം 
ഇത്ഥംയസ്യദ്ദഡ്ധാമതിര്സുഖതരേയിതേപരേയിമ്മലേ 
ചണ്ഡാലോസ്പു സതുദ്വിജോസ്മു ഗു രുരിതേഷാമമനീ വ3ാമമ ൬ 

അഹം ബ്രഫ്മാസ്ത്ര! ഞാന് ബ്രഹ്മമാകുന്നു. സര്വജഗത്തും ചിന്മാത്രര് ചൈതന്യ മാ 
ത്ര] ത്താൽ പ്രകാശിതമാണു്.. ഈ കാണുന്നതു ത്രിഗനൊോ (സത്വരജ സൂമോഗുണാ)ത്മി 
കയായ അവിദ്യ ര്രായായാലും ശേഷം എന്നാലും കല്ലിക്ക പ്പെട്ടതാണ്”. എന്നിങ്ങനെ 
അറ് ഞു യാതൊരുവനു സുഖസ്വ രൂപവും യിത്വവും പരിശുദ്ധമായ വസ്മൂവില് (ബ്രഹ്മ 
ത്തില്) യിശ്ചലയായ ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു? അവന് ചണ്ഡാലയാഭട്ടെ ദപിജനാരദ്ദേ ഗുരു 
വെന്നാണു ഏ൭യന്ഠ മതം. 

ശശ്വന്നശ്വരമേഖവിശ്വമഖിലംനിശ്കിതൃയവാചാ ഗു രോര്_ 
നിത്യം ബുഹ്മനിരന്തരംവിമൃശതായഡി പ്യാജശാന്താത്മനാ 

ഭൂതംഭാവിചദൂഷ് കൃതംപ്രദഹതാസംവിദ്മയേപാവകേ 
[ഴി പ്രാരബ്ലായസമരര്പ്പ്റിതംസ്വവപൃരിത്യേഷാമനീഷാമമ ൭ 

അഖിചവിശ്വ(പ്രപഞ്ചയും) നശചരമാണ്ഡ്, ബ്രഹ്മം മാത്രം നിത്യം, എന്ന ഗു 
രൂപ ദേശത്താൽ നിശ്ചയിച്ച് നിമ്മചവും ശാന്ത വുമായ മനസ്സോടുകൂടി നിരന്തരമനനം 
ലെയ്യുകയും സകല ദുഷ് കൃതത്ങളേയും ബ്രഹ്മാഗ്നിയില് ദഹിപ്പിക്കകയുഠ ചെയ്യുന്നവ 
നാല് തെറ ശരീരം പ്രാരദ്മു്ചിനായികൊണ്ട സമര്പ്പിക്ക പ്പെടുന്നു വെന്നാണ്” എ 
നെറ മതാ(ച്ചപഞ്ചും അനിത്യവും പരമാത്മാവു ശാശവ തയു മാണെന്നുറച്ചു സര്വകര്മ 
ങ്ങളേയും ജ്ഞാനസിദ്ധിയാല് നശിപ്പക്കുന്നവന് ജീലിച്ചിരുന്നാലും കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാ 
ലും ഫലങ്ങളെ അനുഭധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സാരം അവന് ജീവന്മുക്തുന് തന്നേ) 

യാതിരയങ് നരദേവതാഭിരഹമിതുന്തഃ സ്ര ടാഗൃഹ്ൃതേ റ് ് പപ്പ" ടി 

യല്ഭാസാഹ്ൃദയാക്ഷദേഹധിഷയാഭാന്തിസ്വതോചേതനാഃ 
താഭോസ്സയൈ$പിഹിതാക്കമണ്ധലയിഭാംസ് ഫുത്തിംസദാഭാവയ൯ & 6൦ 

യോഗി നിര്വ്ൃതമാനസോഫി. രരിത്യേഷാമനിഷാമമ. വു 

പക്ഷിമുഗാതികടം മനുഷ്യര്, ദേവന്മാര് മുതലായ ജീവികളുടെ ഉള്ളില് പ്ര 
ക്ഷവും ഞാ ഞാന്, എന്നു അറിയമപ്പടുന്നതുമായി യാതൊന്നുണ്ടാ? യായൊന്നിയൊ 

പ്രകാശത്താലാന് പറയം, ഇന്ദ്രിയങ്ങടം, ദേഹം, വിഷയ അം ഇവ സ്വത$ അചേതന 

അഭാണെങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടന്നമഃ രസ്സ്റുത്തിയ (ചൈനത്തേ) ഭാസ്യങ്ങളെ. 

ര്ഭ്ലു 



ശ്രീദക്ഷിണാകചത്തിസ്പോതരം ൨.൪൨. 

(വിഷയ ങ്ങേ) ഭക്കാണ്ട പിഹിതാക്തമണ്ഡചതുല്യമായി (മറക്കടപ്പട്ട ആദി ത്വമണ്ഡല 

സമമായി) എച്ലായി പ്പോഴും അറി ഞ്ഞു സുഖത്തേ അടയുന്ന യോഗി (ചണ്ഡാലനോദപ! 

ജനാ ആകടട്ടു ഗുരുവെന്നാണ് ഏയെറ മതഠ 

പ്രകാശിക്കുന്നതായ സുയ്യമണ്ഡലം പ്രകാശമില്ലാത്ത മേഘപടലകത്കലാല് മറക്ക 

ഉപ്പട്ടതായി തോന്നിയാലും ത്ത അവസരത്തില് തന്നെ മേഡഘമണ്ഡലത്തേ കാണുന്നതിനു 

സൂയ്യമണ്ഡല പ്രഭതന്നെ ഫേതുവായിരിക്കുന്നപോളല അര്ചതനങ്ങ (ജഡങ്ങുളായ വിഷ 

യങ്ങളുടല് തതവൃതമായി തോന്നപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ് മവസുവി(ബ്രഹമത്തി)നുതന്മൂലം സ്ഥി 

തി ഭേദമില്്ലെന്നല്ല അവയുടെ പ്രകാശത്തിനു ബ്രഹ്മകോരണാ; മാകുന്നു, 

യല്സെയഖ്യാംബുധിലേശലേശതജുമേശക്രാദയോനിര്വ്പതാ 

യച്ചിത്തേനിതരാംപ്രശാന്തകലഠേലബ്ദവാമുനിര്നിവ്ൃത3ഃ 

യസ്ത്ീന്നിതയസുഖാംബുധൌഗജിതധീര് ബവൈന ബ്ഷ്മവി. 

ദയഃകശ്ചിസസുരേന്ദ്രവന്ദിതപദോന്തനംമനി ഷവാമമ ന് 

യാതൊരു പരമാനന്ദത്മിന്െഠറ ഏത്രയോ ചുതങ്ങിയ അംശത്താല് ഇന്ദ്രാദിചാം 

സുഖികളായിരിക്കുന്നു യാതെൊന്നിവെറ സൂക്ഷ ചിന്തകൊണ്ടു മുവികറം ത്തനന്ദമാകുന്ന 

യാതൊരു ശാശ്വതാനന്ദക്കടലില് മനോലയം വന്ന് ബ്രഫ്മജ്ഞാനിയല്ലാ സക്ഷോല് ബ്ര 

ഹമായി തന്നെ പരിനെമിക്കുന്നു: അങ്ങിനെയുള്ള പരമാനന്ദലണ്ണിയുള്ളവന് (ചണ്ഡാല 

നോ ദ്വിജനോ ത്തയാലും കൊള്ളാം]യന്ദ്രാദികളാല് പോലും വന്ദിക്കത്തക്കവനെ 

ന്നാണ എവെറ മതം 

ഇതിമനീഷാപഞ്ചകം സം പുട്ടും 

൧൨൧ ശ്രീ ദക്ഷിണാമുത്തിസ്ോത്രം 

വിശ്വംദപ്പുണദൃശ്യമാനനഗരി തുലുംനിജാന്തഗ്ഗതം 
പശുന്നാത്മനിമായയാബഹിരിലോല്ടടതംയഥാനിദയാ 
യസ്സ്ാക്ഷാല് കുരുതേപ്രബോധസമയേസ്വാ ത്മാനമേവാദ്വയം 
തസ്ധതൈശ്രിഗുരുമൂത്തയേനമജഇദം ശ്രിഭദക്ഷിണാ മൂത്തയേ ൧ 
കണ്ണാടിയില് കാണുന്ന നഗരിക്കു തുല്യമായി നിജാന്തരഗതമായ (തന്നില് ത്ത 

രോപിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വത്തെ (ജഗത്തിനെ) നിദ്രയാല് (സ്വപ്ലപ്രപഞ്ച ത്ത) എപ്രകാര 
മോ അപ്രകാരം മായയാല് ബഹിര്ദ്രതമായി യാതൊരുത്ത൯ കാണുന്നു (ജാഗ്രത്തില് 
സ്വവ്ലാവസ്ഥ എപ്പകാരം തോന്നപ്പെട്ട, ത്തപ്രകാരം) പ്രബോശസമയത്തില്_സൂക്ഷ്ട 
ഞോനത്താല്._അ 3_യമായ ആത്മാവിനെ മാത്രം യാതൊരുത്തഎല് സാക്ഷാരി, കരിക്കു 
ന്നു?, അങ്ങിനെ ര! റ്റ തി ത ₹, അങ്ങനെ ഇരക്കുന്ന ശ്രി൧രുമൂത്തിയായ ശ്രീഭക്ഷി ണാമൃത്തിക്കായി ജാ നമസ്ത്രാ 
രം (ഭവിക്കദ്ടെ. 

ക 

4 ജഗദീശവരനായ പരമശിവന് സതീവിയോഗാനത്തരം_ ക പാവതീചര' നേയ 
ത്തിന്നു മുമ്പ് _സര്വസം ഗപരിത്യഗേം ചെയ്യു” അവധൃതനായി തെമമ്ഖമായിതന്നാ 
ആത്മസാക്ഷാല്കാരമാകുന്ന സ്വാനു ഭൂതിയേ സ്വഭക്തന്മാരായ ട്ടേഷ്ശ്വരന്മാ 
ല്ലി അനുഗ്രഹിച്ചതായി പുരാണങ്ങളി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

മ% 

ക്ഴ അനു 

ഈ അവ്വ 



0 സൂവരത്മ്മാല 
സ്ഥാവിശേഷത്കില് ശിവഭന ശ്രീദക്ഷി ണാമൃത്തി എന്നു ഭക്തന്മാര് സുതിക്കുന്നു.. പാ മാത്ഥ'കവിദ്യയെ അദ്വൈയസിദ്ധാന്തങ്ങളാരി വെളിഭപ്പടുത്തി ശ്രീശക്രദഗവർ പൃ ജ്യപടദരാല് നിമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ക്ഷി ണാമുത്തിസ്മോത്രം? സധൂണനി൪ഗുണ്ണോപം സനകഠംകര അത്യന്തയുക്തവും ശ്രേഷ്യവുമാ കുന്നു. 

അദ്വൈതശാസ്രത്തില് ജീരവമ്വരജഗ ആക്കട്ടെ തത്വങ്ങാം, ജീവയബ്രമൈ 
ക്യം എന്നി വിഷയങ്ങളാകുന്നു മുഖ്യമായി പ്രയിപാദിക്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു'. ഇതില് മായ, 
തല്പരിണാമം, ഇവ പ്രധാനവിഷയമാ കുന്നു. സാക്ഷാദ്ധസൂ ( പരബ്രഹ്മംഭചപരമാത്മാ 
വു്) സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമാണു' അതായ്യ'. സദ്രപവും ചിദ്രൂപവും, ആനന്ദരൂപവുമാ 
കുന്നു. ബ്രഷ്മംശാശ്വതവും,ജഗത്തു, കണ്ണാടിയില് നഗരമെന്ന ര്പാചേ, മായയാല് ബ്ര 
വമത്തില് കല്ലിതവും നശവരവുമാണ്. നിര്ഗുണബ്രഹ്മത്തില് സഥുണോപാസനനിമിത്തം 
്ുശ്മത്തെ സഥുണബ്രഹ്മായി.-ജയശ്വരനായി _കല്പിക്കുകകയും ആ ഈശ്വരന് മായര്്യ ക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ പ്രപഞ്ചത്തെ. സുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മായാമതു പ്രകൃതിംവിദ്യാല് 
മായിനംതുമഫേശവരം, എന്നുള്ളതിനാല് മായപ്രകൃതിയും ഇശ്വരന് മായരയോടുക് 
ടിയവനുമാകന്നു, ജഈശവരസുഷ്ടമെന്നോ മായാകല്പിതമെന്നോ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ജഗ 
ത്തു സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മചൈതമ്ത്താരി പ്രകാശിതവും ബ്രഹ്മം മായയുടെ അധിഷ്യാനവു 
മാണ്ട്. നിവികാരബ്രഹ്മത്തില് പ്രകൃതിയുടെ (മായയുടെ) പ്രവൃത്തിയാല് സംകല്ലത്താ 
ല്... സ്വപ്ലപരാത്ഥങ്ങളെനനപോചെ ജഗത്തുല്പാദിച്ചു സ്ഥിയിലയങ്ങളെ. പ്രാപിക്കു 
കയും ബ്രഹ്മം മാത്രം ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല് നിത്യമായ ബ്രഹ്മത്തില് ദര്പ്പണ 
ത്തിഴ൭ലന്നതുപോലെ നശ്വരമായ വിശ്വം പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി പഠയർപ്പുട്ടിരിക്കുന്നു, 
ഉണ്ടു, ഇല്ല, എന്നിങ്ങികനയുള്ള സംകല്പദേദത്താല് ഭൂമം ജനിക്കുകയും പരമാത്ഥവസ്തൂ 
ജ്ഞാനത്മാല് (മം നശിക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. സ്വപ്ല പ്രപഞ്ചത്തിനു നിദ്ര എപ്രകാരമോ 
അപ്രകാരം ജാഗ്രല് പ്രപഞ്ചത്തിനു മായകാര ണമാകുന്നു. ആത്മാവിരി കല്ലിതമായ ജഗ 
തു ത്തത്മാവില് നിന്നു അന്യമെന്നു തോന്നുന്നതും മായന്മിമിത്തമാകയാ൯ മായയുടെ 
നാശത്താല് _ ആജ്ഞാനം നശിച്ചു. ആത്മ ജ്ഞാനത്താല്..മാത്രമേ ചരമാനന്ദചദപ്രാപ്പി 
യുണ്ടാകയുള്ള. പരമാനന്ദചൈതന്യവും പ്രകൃതിയുടെ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ ജിവികളി 
ദും വത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാന് ഉ ണന്നി രിക്കുന്നു, ഞാന് സ്വപ്ലാകണ്ടു, ഞാന് ഉറങ്ങി എന്നി 
നെ ത്രികാലങ്ങളിലും അഭേദമായിരിക്കുന്ന “ഞാന്” എന്ന ചൈയന്വ്യത്തെ ബ്ര ഹ്മദായും 
“എനെറ, പ്രകൃതിയെ (സ്വഭാവത്തെ) മായയായും ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രമൃതിയുടെ 
പ്രവൃത്തി കമ്മമായിത്തിന്നു കമ്മത്തില് നിന്നു ഫലോദയമുണ്ടാകുന്നു, ആ ഫചം സന്തോഷ 
പ്രദമോസന്താപകരമോ ത്തയി മനസ്സികന സ്ൂര്ശിച്ചാലും ഈ ഞാന് ഏന്ന ചൈതന്യം 
എപ്പോഴും അദേദമായ ത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു” നമ്മടെ പ്രകൃയി പ്രവത്തിക്കാത്തപ ക്ഷം 
ക൪ര്മര്മാ തല്ഫലാന൯ദവമോ ഇല്ലാ. ജര അവസ്ഥയിലും ഈ ഞാന് എന്ന വസ്തു വിനെ 
അദേദമായി കാണാം. ജാഗ്രല് സ്വപ്പസുഷ്ടപ്ികളിചും സ്്ൂലസ്മൂ ക്ഷ്മകാരണശരിരങ്ങളി 
ലും സാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു അവ്യയയമായിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം യാതൊന്നോ അതുതന്നെ 
പരമാത്മാ. ഞാന് നീ അവന് എന്നുള്ള ഭേദബുദ്ധി വാസൃവത്തില് 'ആത്മാവി നില്ല. അ 
ജ്ഞാനകല്ലിതമത്ര. 

ദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴ൨൯ ദുക്കാ ഒന്ന ആത്മസ്വരൂപമല്ലാതെ ടി 
ന്നമായിട്ടള്ളതല്ലാ. സ്ഥാണു [ കററി] പുരുഷനായി തോന്നുന്ന തുപോലെ അജ്ഞാനദശ 
യില് പരബ്രഹ്മതന്നെ പ്രപഞ്ചമായി തോന്നുന്നു. ജീവനും ഈശ്വരനും മായയുടെ പ 
രിണാമമാകുന്ന തൂദ്ധസതവമമെന്നും മലിനസതവമെന്നും ഉ.ള്ള (ഗുണോപ്പാശിഭേദത്താല് 



ശ്രി ദക്ഷിണാമുത്തിസ്പോത്രം ൩൨൫൪൫ 

ഭിന്നമായി തോന്തന്നതല്ലാതെ യഥാത്ഥത്തില് ഘടാകാശമഫാകാശങ്ങളെപ്പോലെ 6 

ന്നാകുന്നു. യാതൊരു സമയത്ത ഗരൂപദേശശ്രവണമനനനിദിദ്യാസനതത്വംപദാ 
ലി 

ത്ഥപരിശോധനകളാല് ത്ഞത്മസാക്ഷാല് കാരം ഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോം ഈ പ്രപ 

ഞ്ചത്തേ തന്നില് തന്നെ ഒല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു. 

ജഗത്തു ആത്മാവില് നിന്നു ധവെളു'യില് പ്രകാശിക്കുന്നമായി തോന്നുന്നതു വാ 

സുവമല്ലാ. ആത്മാവില് തന്നെ തേന്നുന്നതാകുന്നു എങ്കില് കാമക്രേധാദികാം ഉള്ളില് 

തോന്നുന്നതുപോലെ തോന്നാതെ വെള്ളിയില് ഇരിക്കുന്ന തുപ്പോലെ തോന്നാന് കാരണ 

തമെന്തെന്നുള്ള ശങ്കകഒ സമാധാ നമാകുന്നു സ്വപ്ലദുഷ്ടാന്തം. നിദ്രാരദാഷത്താല് തന്നില് 

കല്ലിക്കടപ്പുട്ടമാണ്' സ്വപ്ല പ്രപഞ്ചമെന്നുള്ളതു സമ്മതിക്കാതെ ഇരിക്കാന് തരമില്ലാ. 

സ്വപ്ലപ്പപഞ്ചം സ്വവ്സകാലങ്ങ ളില് ബഹാര് ഭൂതമായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. മായാപ 

രിണാമത്തി൭ന്ഠ ചേശചേശമായിരിക്കുന്ന നിദ്രക്ഭ ഈ ശക്തി യു ണ്ടൈകില് മഹാമായാശ 

ക്തി ജാഗ്രല് പദാത്ഥങ്ങളെ വെളിയിൽ തോന്നിക്കുന്നതില് എന്താണു ആശ്ചയയും? 

യിഛിദ്രമായി നിസ്സംഗമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവില് ഘടപടാഭികളായ സ്വൂല 

പ്രപഞ്ചം ഫ്ീങ്ങി നെ ഇരിക്കും ഫുന്നാണു മറെറാരു ശങ്കയുണ്ടാകാധുന്നതു് അതിനാണു 

കറ്റ്റാടിയില് കാണുന്നനഗരം ദുഷ്ടാന്മി കരിച്ചതു കണ്ണാടിയില് ഛായ കാണുന്നതുപോലെ 

അല്ലാതെ തള്ളിലും വെളിയിലും പ്രപഞ്ചം സത്യ മായിട്ടുള്ളതല്പാ. നിച്ചുരിദ്രമായ ദര്ച്പ 

ണത്തില് നഗരം എങ്ങി നെ പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ബ്രഹ്മമാകുന്ന ആത്മാ 

വില് ഈ ജഗത്തുഠ മായയാല് പ്രയിഫലിക്ക പ്പെടിരിക്കുന്ന തേയുള്ളൂ. ഈ വിഷയങ്ങളെ, 

ത്തന്നെയാകുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് ബഹുപ്പകാരേണ നി രൂപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു : 

ശ്രീഗുരുമൃത്തി ശ്രീത്വധും മഫത്വയു മുള്ള രൂപത്തോടുകൂടിയ ദേവനെന്നോ, സ 

കല തര്ത്വോപദേഷ്യാവായ ഗരരുവെന്നോ അത്ഥം. ഗ്രിദക്ഷിണാമൃത്തി തെക്കുഭാഗത്തേ 

ക്കു ദരശനമുള്ള മുത്തി, അല്ലെില് ശ്രിയാ [മഠയയാല്.] സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങ ക്ഷ 
സമത്ഥവും തആകാരരഹിതവുമായ മുത്തി. 

ബീജസ്യയാന്തരിവാംകുരോജഗദിദംപ്രാദ് വിവ്വികല്പംപുനര് 
മായാകല്പിതദേശകാലകലധാലൈചിത്രൃചിത്രികൃതം 
മായാവിവവിജ,ഭയതൃപിമഹായോഗിവയര്സ്വേഛയാ 
തസ്ത്ൈശ്രിഗുരുമൂത്തയേനമജഇ ദം ശരിദക്ഷിണാമൂത്തയേ ൨. 
വിത്തിരെറ ഉള്ളില് മുളയെന്നതുപോലെ ഈ ജഗത്തതു [സൃഷ്ടിക്കു] മുമ്പ നിധി 

കല്ലമായി ആത്മമാത്രമായി [നാമരൂപഭേദമില്ലാതെ] ഇരുന്നു. പിന്നീട മായയാല് 
കല്പിപ്പൈട്ട രദശകാ ലത്മമൂ.ടെ ബന്ധത്താല് പലധിധമായിച്ചെയയപ്പെട്ടു. മായാലി 
[ ജാലധിക്യ യുള്ളവന്] എന്നതു പോച്ചെയും മഹായാഗി [സവൈശ്ചര്യസിദ്ധിയും ത്രി 

കാലജ്ഞാനവുമുള്ള യോഗി] എന്നതുപോലെയുട യാതൊരുവണ് ഇച്ക്യാമാ തൂത്താല് 
ലോകസൃഷ്ടിമയ ചെയ്യുന്നു? ആ ശ്രിഗുരുമൃത്തിയായ ശ്രി ദക്ഷിണാമുത്തിക്കായി ക്കൊണ്ടു 

തൃമസ്ത്രാരം. 

ം യസ്സ്യൈവസ് പുരണംസദാത്മകമസല്കല്ലാത്ഥഗംഭാസതേ 
സാക്ഷാല്തത്തവമസിതിലേദവചസായോബോധയത്യശ്രിതാന് 

ട്, 

യത് സാക്ഷാല്കരണാല്ഭധലേന്നപുനരാവൃത്തിര്ഭവാംഭോനിധിം 
തസ്പ്ൈശ്ശിഗുരുമുത്മയേനമജദംശ്രിദക്ഷിണാമൂത്രയേ ൩. 



൩൪൫൬ സ്മവരത്നമാല 

യാഭതാരുത്തന്െറ സഠാത്മകമായ സ്ദ്രൃപമായ സ്ഛരണെ [ പ്രകാശം, ചൈത സ്തം] അസർ പദാത്ഥങ്ങ ളായ ആകാശാദികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു? യാതൊത്തന് തല്തഭം അസി അതു [ ബ്രഹ്മം] നീ ആകുന്നു എന്നുള്ള വേദധാക്കി നാല് [തന്െറ] ഒ ശ്രിതന്മാരെ സാക്ഷാത്താകും വൃണം ബോധിപ്പിക്കുന്നു (അറിച് നഠാകുന്നു) യോതൊ രുത്തന്െറ സാക്ഷാല് കരണം നിമിത്തം (ഡ്ൃത്യ ക്ഷാനു ഭവത്താല്) സംസാരസമ്ദ്രത്തില് വിണ്ടും വരുന്നില്ലയോ? ആശഗ്രിഗുതമുത്തിയായ ഗരി ദക്ഷിണാമുത്തിക്കായിക്കൊണ്ട ൯൩ 
മന്യ്ാരം. 

നായാച്ക്കിഠഘേടോദര സ്ഥിതമഹാദിപപ്രഭാഭാസ്വരം 
ഞാനംയസുതുചക്ഷുരാദികരണദ്ധാരാബഫിഃ സുന്ദതേ 
ജാനാമിതിതമേവഭാന്തമനുഭാത്യേതത:സമ വ്്ാജഗല് 
തസ്ത്ശ്രിഗുര്മൂത്തയേനമഇദംശ്രിദക്ഷിണാമുത്യെ രഃ 
അനേക സുഷിരങ്ങളുള്ള ഒരു കടത്തിഷൊ ഉ.ള്ളിലിരിക്കുന്ന മഹാദീപത്തിമളെഠ പ്രഭപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന യാതൊരു ര്പമോത്മു) ചൈതന്യം ചക്ദയരാദീന്ദ്രിയങ്ങളില് കൂടി ബഹി: പ്രദേശത്തെ പ്രാപി ക്കു ഞാന് ബഫ്'വിഷയങ്ങളെ അറിയുന്നു ഏന്നി പ്രകാരം പ്രകാശിക്കുന്ന യാജതാരു പരമാത്മാവികന് പ്രകാശ മാ തൂത്താല് ഈ ലോകം മുഴുവന് പ്രകാശക്കുന്നു ആ പരമാത്മസ്വരൂപി യായി ഗുരുമൃത്തിയായിരിക്കുന്ന ്രിഭക്ഷി ണാമൂത്തിക്കായിക്കൊണ്ടു നമന്തുറരം. 

ദേഫംപ്രാണമപി ഡ്ര്ിയാണ്ടുപിചലാംബുഭ്ധിംചശുന്യംവി്ുഃ 
സ്ത്രീ ബൊലാന്ധജഡേ ാപമാസ്ച്പഹമിരിദ്രാന്താമൃശംവാദിനഃ 
മായാശക്തിവിലാസ ക ല്ലിതമഹാധ്യംമോഹസംഹാരിണേ 
തസ്ധൈശ്രിശുരുമുത്തയേനാമഇദംശ്രിദക്ഷിണാമുര്മയേ ൫ 

സ്്രികഠം, ബാലന്മാര് അന്ധര്, മൂര്ഖന്മാ൪ ഇവരെപ്പോലെ അവിധലേകികളായ വ൪, നശ്വരമായ ദേഹത്തേയും പ്രാണദനയും ചക്ഷുരാദിന്രിയങ്ങളേയും ഇളകിലക്കാ ണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയേയും ശൂന്യ ത്തേയും അത്മാവവന്നു വാദിക്കുന്നു. (അനാദ്യനിര്വ്ച 
വി നിയയായു മായാശക്തിയുടെ വിലാസത്താല് കല്ല! ക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാര്്രമത്തെ നശി പ്പിക്കുന്ന ശ്രിഗുരുമൃത്മിയായ ശ്രി ദക്ഷ!ണാമുത്തിക്കായിരക്കാണ്ടു നമസ്കാരം. 

രാഹു ഗ്രസുദിചാകരേനു സദശോമായാസമാഛാദനാല് 
സമ്മാത്രഭകരണോപസംഫഹരണതോയോട്ടല്സുഷ്ുപ്പ പുമാന് 
പ്രാഗസ്വാപ്പുമിതിപ്രബോധസമയേയ$പ്രതുഭിക്തായതേ 
തസ്ധൈശ്രിഗു രുമൂത്തയേനമ ഇദം ശിദക്ഷിണാമുത്തയെ ൩൬ 
മായയുടെ ആവരണംനിമിത്തവും ചക്ുരാദിന്ദ്രിയങ്ങ ളുടെ ല്യാപാരജില്ലായ്മ 

കൊണ്ടും യാതൊരുത്തഥ രംഫഗ്രഹനമുന്മാരായ സുയ്യചന്ദ്രന്മാരേപ്പോല സുഷ്ടപയനാ 
തമി സ്്ൂടപ്രകാശമില്ലാതവണ്ണണും സന്മാത്രനായി ഒവിച്ചുവോ? (സുഷു പൃനായ) യാതൊരും 
ത്ത൯ പ്രബാധസമയത്തികേല് "ഞാന് വിദ്രയേധിട്ടു എഴുനേല്ിക്കുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ 
പ്രത്യഭിജ്ഞയോടകൂടിത്തിന്നുവോ? ആ പരമാഅസ്വഭൂപനായി ശ്രിഗുരുമൃത്തി യായിര। 
ക്ന്ന ശ്രിദക്ഷിണാുമുത്തിക്കായിക്കൊണ്ട നമസ്കാരം, 



ശ്രി ദക്ഷിണാമുത്തിസ്മോത്രം ൩.൭൭ 

ബാല്യാദിഷ്വപിജാഗ്രദാദിഷ്യതഥാസര്വാസ്വവസ്ഥാസ്വപി 
വ്യാവത്താസ്വനുവത്തമാനമഹമിതൃന്തഃസ്റ്റരന്തംസദാ & 
സ്വാത്മാനംപ്രകടികരോതിഭജതാം യോഭ ദയാമു3യാ 

തസ്ഷ്ശ്രിഥുരുമുത്തയേനമജഇദം ശ്രിദക്ഷിണാമൂത്തയേ 9 

ബോല്യയൌവനവാഭ്ധച്ചത്മം ഓഗ്രല് സ്വപ്ലസുഷുപ്ലികം, എന്നുദവണ്ടാ എല്ലാ 
അവസ്ഥകട അഃന്യറുന്യം വ്യാവൃത്തങ്ങളായി (രന്നിനൊന്നമ ബന്ധമില്ലാത്ത നിം'യിള്) 

ജരിക്കുമ്പാടം ഓരോ അധഖസ്ഥകളിലും കൂടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വനാഴും ഞാന്, ഞാ 

ന് എന്ന ബുദ്ധി ഒ വിഷയ മായി എ പ്പോഴ്േം ഉള്ളില് സ്ഫുൃരിഭടന്നവനായും ജരിക്കു 

ന്ന ആത്മാവിനെ, യാമൊരുത്മന് (യാതൊരു പരമശിവന്) ഭദ്രയായ മുദ്രകൊണ്ടു (ക 

രകലിത ജ്ഞാന മുദ്രയാല്) സാക്ഷാല് ബ്രദ്മത്തില് നിന്നു അഭിന്ന നായി തഴ൯റ ഭക്തന്മാ 
ക്ര പ്രത്വക്ഷമാക്കി ചെയുന്നു ചോ അപ്രകാരിരിക്കുന്ന ശ്രീഗുരുമൃത്മിയായ ശ്രി ദക്ഷി 
ണാമൂത്തിക്കായി നമസ്ത്രാരം, 

വിശ്വംപശൃതികായ്യകാരണതയാസ്വസ്വാമിസംബന്ധത3 
ശിഷ്യചോയ്യതയാതഥൈവപിമൃപുത്രാദ്യാ ന്മനാഭേദതഃ 
സ്വപ്ലേജാഗ്രതിവായഎഷപുരുഷോമായാപരിഭാമിത$ 

ഠീ [ റ 0 തസ്ഷ്േശ്രി ഗുരുമുത്തയേ നമജ ദം ശ്രിദക്ഷിണാമുത്തയേ ൮ 
യായൊരുവന് പ്രരമേശ്വര ൯) മായാമാഹിമനായിത്തിനു' (ജീവദാവത്തെ 

പ്രാപിച്ചു ജാഗ്രത്തിലും സ്വവ്ലത്തിലും ഈ വിശ്വത്തെ (ഭഗത്തിമന) കാഡ്യകാരണഭേദം 
കൊണ്ടം സ്വത്തു സ്വത്തുടമസ്ഥന൯ എന്നു. സബന്ധാകൊണ്ടും ഗര ശിഷ്യന് എന്നു 
ള്ള സ്ഥിയികൊണ്ടും അപ്രകാരംതന്നെ പിതൃപു ത്രാദിബന്ധംകൊണ്ടും പലവിധത്തില് 
ഭിന്നമായിക്കാണുന്നുരവോ അങ്ങിനേയിദിക്കുന്ന ത്ര ഗുരു മൃത്തിയായ ശ്രി ദക്ഷിണാമുത്തി 
രായി നമസ്ത്രാരം, 

ഭൂരംഭാംസ്യയനലോനിലോംബരമഫന്റാഥോഹിമാംശൂ$പുമാ.. 
ിത്യാഭാതിചരാചരാതമകഥിദയസ്യവമൂര്തൃഷ്കം 

നാന്യല്കിഞ്ചനവിദ്യതേലിമൃശതാംയസ്വാല്പരസാദ 0 ൭) ി സ്യ രസ്മാദ്വിഭോഃ 

തസ്ധശ്രീ ഗുരുമുത്തയേനമജഇദം ശ്രിദക്കിണാമൂര്തയേ ന് 
ഭൂമി, ണംസ്സ്സം അഗ്നി, വായു, ആകാശം, സൂര്യന്, ചന്ദ്രന്, പുമാന് (ജീവ) എന്നിങ്ങിനെ യാമയൊരുത്തന്െറ (₹ഗദിശ്വരെഠു മൂത്തൃഷ്ടുകം ചനാചരാത്ംക്രമായി പ്രകാശിക്കുന്നു വോഃ തത്വചിന്തനം ചെയുന്നവക്ക് സാക്ഷാല് വരാപരനായ യാതൊ 

അ വിദഭ്മൂവില് നിന്നു ടിന്നമായി വേറെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലയോ? അ പ്രകാരമിരിക്കുന്ന 
ശ്രീകൃതമൃത്തിയായ ശിഭക്ഷിണാമൃത്തി ക്ക.യ' ക്കെണ്ടു നമസ്കാരം. 
ക വ ക സര്വാത്മത്വ മിതിസ്്ക, ടി കൂതമിദംയസ്താദമുഷ്ടിംസുപേ 

തേനാസൃശ്രവണാത്തദത്ഥമനനാഭ്ധ്യാനാച്യസംകിത്തനാല് 
സര്വാത്മത്വമഹാവി ടടതിസഫഹിതംസ യാഭിശ്വരത്വംസ്വതം, 

സ്ലിദേമൃത്തല്പ്പുനരല്യൂധാപര!ണതംചൈശ്വഷ്കുമവ്യാഥതമ ക്ല ന്ത പം അ ന വം ള് 
ന്തരം ന്ത് 



൩൨൪൫൮ സൂവരത്നമാല 

ഫ്്ങ്ങം നിറഞ്ഞു വിളങ്ങുന്ന പരമാത്മാവികന്റ സ്വരൂപത്തേ ഈ സ്ട്രോ 
ത്തില് നല്പതുചോലെ പ്രയ്യ ക്ഷപ്പെടുത്തി യിട്ടുള്ളതിനാല് (ഗുരുമുഖത്തിന്നിന്നും ഈ 
സ്ടോത്രത്തി൭ന്െഠ) ശ്രവണത്തിനാലും യുക്തി പൃവ്യമായയമയനത്തിനാലും ധ്യാനത്തിനാ 
ലും സമയ ക്കാകുംവണ്ണമുള്ള കീത്തനത്താലും (തൂച്യാരണത്താലും) സവാത്മത്വമാകുന്ന മ 
ഹാവ ഉ ഴിയോടുടകൂട! സാക്ഷാല് ഐശ്വയും സിദ്ധിക്കുന്നു എന്നു തന്നെയല്ല എട്ടുവിധ 
ത്തിലുള്ള പരിണാമമാകന്ന ഐഗ്വയ്യുസിദ്ധിയും തടവുകൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

ഇതി ശ്രീമല്പരമഹസേപരിവ്ര്രാജ കാചായ്യവിരചിതം 
ശ്ര ദക്ഷിണാമൃത്തിസ്യോത്രം സഃ പുള്സ്ം. 

യിലി 

൧൨൨. ഒരു പ്രാത്ഥന. 

ഓക്കുമ്പോഴൊന്നു. പരമാത്ഥതകിട്ടിടാതെ 
ഗോക്കുനവക്ട കഥയൊക്കെ മറിച്ചുതോന്നും 
ആകും നിനപ്പുതിനുവയു, ജഗത്തടക്കി_ 

പ്യാക്കുന്നോരിശ്വരനെനിക്കു തൂണച്ചിടട്ടേ. 

ഞാനൊന്നുകാണുമത ലവപ്പ്റമങ്ങുകാണും ൧ 
ഞാനൊന്നു കൊണ്ടു മവിട്ക്കെതിരാകയില്ല 
ഞ്ഞാനസ്വരൂപ!നീഗമാഗമ സാരമോതു.- 

മാനന്ദമാത്മനിതെളിഞ്ഞയരേണമെനും. ൨ 

അന്തശ്ശുത ങ്ങളതിര്നിക്കിയടിഞ്ഞംകേറി_ 

യെന്തൊക്കെയുണ്ടഹഹ! പാടുപെടുത്തിടനു 
നിന്ത്യക്കടാക്ഷമടിയന്െറ ശുഭോദയത്തില്. 
സന്ധിക്കണം സതതവും ശുഭമേകിടേണം. ൩ 

ചിന്തിച്ചിടുന്ന സുഖദുഃഖ ഗണങ്ങളൊന്ു? 

സസ്ധിച്ചിടുന്നളുവിലായവ വേഠെയൊന്നു 4 
മുന്തിക്കവിഞ്ഞ.തവശക്തിയെഴുന്നു,മത്തു... 
രന്ധിക്കകൊണ്ടതു തിരിച്ചറിയാത്തതരത്രേ, ര് 

കാണുന്നതിന്നുപണിയുണ്ടുഭവാനെ,യെന്നാല് 
കാ ണുനാതൊക്കെയധിടത്തെയിലാസമല്ലോ 
താണുന്നതിക്കുപണിയുന്നു, ഭവല്പ്രസാദ. 
മാണുത്തമോത്തമമെനിക്കു സുഖത്തെനല്കാന്, ൫ 

അശ്വത്ഥബിജമതിലം കുരമെനാപോചെ 
ലിശ്വസ്ഥമാകുമയിനിന് മഹിമാവ്വിശേഷം 



ലരപ്രാത്ഥന 

വിശ്വസൂനാമടിയനെത്തകരാറിലാക്കി. 

യസ്വസ്ഥനാക്കുചതിനില്ലവകാശമേതും: 

ഏതായറിഞ്ഞംമഠിയാതെയുമുള്ളവിഴ, 

സിതാനഠിഞ്ഞയികയിഞ്ചപൊവത്തിടേണം 
മാതാപിതാക്കളൊടു കുട്ടികഠം തെറവചെചെയഴ്യാല് 

ജുതാദരാലവര് പൊഠവത്തിട്ടകെന്നുഞായം. 

ആലം ബമറഠതിഗഭിരഭവാഴ്സ്റുവത്തി. 

ചോളംകളിച്ച ദരകണ്ടു പിടിച്ചീടാതേ 

കാലംകഴിച്ചിടരുതെന്െറ മനസ്സിന്െറ 

കോലംഭജിപ്പുതിനുതന്നെ തിരിച്ചീടേണം. 

വല്ലാത്തനിതൃതകഠം മിക്കതുമേറ൨പോയ- 
തെല്ലാംതൃജിച്ച തവതുപ്പദസേവച്െചെയ്ത്കാന് 

ഇല്ലായിരിക്കുമിടയെംകിലുമെന്െറകായു- 

മെല്ലായ്ക്യൊഴും ജഗദധിശ! നിഠയക്കധിനം 

എന്നാല്ലഞാനഖിലകമ്മധുമിശ്വരാത്ഥ_ 
മെന്നുള്ളനിഷ്യയെവിടാതെ നടത്തിടുന്നു; 
നന്നൊകിലേതുമഭിമാനവുമില്ലകുററം 

വന്നെക്ിലായതവമാനവുമല്ലെനിക്കും 

എന്നേരവും സുകൃതചദ്ധിതവിഥീതന്നില് 
നിനോറിടാതിചയെഴുന്ന മനോരഥത്തേ 

എന്നേരെയൊന്മകൃപവച്ചുനയിച്ചിടേണ- 
മെന്നേററവുംവിനയപൂവ്യമപേക്ഷയുണ്ടു്. 

കമ്മങ്ങളീല്ചിലതു ബാക്കികിടംകൊണ്ടി_ 
ജജന്മംകിടച്ചത ിനച്ചുവി ഷാദമില്ല; 
ധമ്മംമുടങ്ങരുതു, ശാശ്വതമായിടുന 
ശമ്മംലഭിക്കണമിതേമമകാംക്ഷയുള്ളു. 

പ്രാരബ്ലുകഷമ്മഫലസഞ്ചയമറെറയിക്കു 
പാരത്രികത്തിനുതകുന്നൊരു നല്ലമാഗ്ഗം 
ചാരത്തില്നിന്നുതെളിയും കനല്പോലെപുണ്യ 
പരപ്രഭാലസിതമായ്ക്കെളിലാധ്രേണം. 

5.൫൯ 

0 

൧൨. 



6൨൬0൧ സുവരത്ഥമാല 

കാലത്തിനൊത്തചിചകോലമെടുത്തുമായാ 
ജാലപ്രണിതനവനാടകമാടവാനും 
ആലസൃയമില്ലഖിലനായകസൂത്രധാര. 
നാലംബമായരുകില് നിന്നു തുണപ്പതില്ലേ? 

മായാമയം നിഖിലമെന്നുചില ക്രപക്ഷം 
പേയാണബതില് ചെവതുമില്ലിഹപാരമാത്ഥ്യം 
മായാത്തൊരിശമയമീയുലകെന്നുരപ്പി- 
ലായാകിലായലവനു പിനൊവീഷാദമില്ല. 
ഇഈശാംശമേററഖിലയായകിയായ് വടിച്ചും 
ഭോഷാംശമുള്ളവയൊതുക്കിമിനുക്കിവച്ചം 
ഭൂഷാദികൊണ്ടുടുവനങ്ങാം മയമടിമായ- 
യിശാധിപത്വമുലയുംപടി നിന്നിടുന്നു. 

യാതൊന്നാപാരിലധലിനാശീയവാദിസാക്ഷാ. 
ദാനന്ദതുപമളവറവവിളങ്ങിടുന്നു 
യാതൊന്നുവാച്യമതുതാനഖിലാനസ്ധകോടി. 
വ്രാതംഭരിച്ചുമരുമിശ്വരചിദവിലാസം. 

ഇല്ലാത്തതങ്ങിനെയുമുള്ളവയുമുള്ളതായു. 
മെല്ലാഡ്യ്യൊഴുംവകതിരിച്ചു ധരിച്ചുകൊംവാന് 
ഉല്ലാസബുദ്ധിതരുമിശ്വര!നിന്കടാക്ഷ 
മല്ലാതെയില്പ പരമാം പരമാസ്സൂദംമേ. 

ജായാസുതാദികളിലുള്ളതിരഠറാമോഹം 
കായാഭിമാന മനിയന്ത്രിതക്ടതുബോധം, 
രായാഗുണപ്രകൃതിലാഞ്ചനമെന്നിതെല്ലാം 
മായാ പചിലാസപരിഹാസ ഫലങ്ങളല്ലൊ. 

ഉണ്ടെന്നൊരാഠാക്കുമത മനൃയനതില്ല യെന്നും 
രണ്ടെന്നൊരുത്ത നപരന്ഷിപരിതമെനംം 
കണ്ടൊന്നിലെങക്കിലു മുറപ്പുവരാതെകണ്ടു. 

കണ്ടില്പയെന്നു കരുതുന്നതുമായമൂലം 

തങക്കല്പെടുന്നു സുഖദുഃഖലി കാരമെല്ലാം 
സകകല്പഭേദരുചിയാലുളവായിട്ടന്നു 

൧൪ 

൧൪ 

൧൬ 

൧൭ 

൧൯ 



ഒ൪ പ്രാത്ഥന ൨൩൬൧ 

നികല്പനയ്ക്യവശരായവരര് മായകാറ്റും 

ത്കപ്പകിട്ടിലടിപെട്ടു വലഞ്ഞിടുന്നു. ൨൧ 

കാലപ്പിഴഷ്ക്കുകലിയെന്നൊരുദുദ്്രുവാദം 

നിളെപ്പരത്തിയതിലാള്ലകഠം വിശ്വസിച്ചു 

മാലറവനിന്മഹിമയെന്െറ മനസ്സീലോത്തു 

കാലസ്വതൂപ! കലിയെക്കളിയാക്കിഞാനോ, ൨൨. 

സതൃസ്വരൂപ: തവസത്വഗുണപ്രധാന- 

തത്വക്രമം ശമദമാദീസമേതമെന്നും 

ചിത്തത്തില്മ.ന്നുയരണം കൃതകൃതൃതയ്ക് 

മറെഠാന്നുമില്ലധരയില് ശരിയായമാഗ്ഗം. ൨൩. 

ഒന്നായ്യുടന്പെരുകിപ്പുരിതാപമേകി 

പ്പിന്മാറിടാത്തവീഷയോ ഗതരാഗ്മിതന്നീല് 

നീന്നാളിടായ്കയതീനു നിന്നിലലിഞ്ഞഭക്തി- 

യെന്നാളമെനന്െറ മരതാരിലുയനീിടട്ടേ. ൨൪ 

ദൂരത്തിരിക്കമൊരുകാന്തമയസ്സ്ീഒ രത്തന് 

ചാരത്തുചേത്തപിരിയാതമരുന്നപോലെ 

പ്രാരബ്ബുമറവമമഹ്ൃത്തജിര് നിന്െറപാദ- 

താരില്ത്തെജിഞ്ഞപതിയേണമഖണ്ഡമൂത്തേ! ൨൪൭ 

ദുഃഖംപൊരിഞ്ഞ സുഖമെത്രസുഖംപൊതിഞ്ഞ- 

ദഃഖങ്ങളെത്ര? വളരെബ് ഭവി കണ്ടിടുന്നു; 

ഉല്കണ്ണകൊണ്ടവതിരിച്ചുമറീച്ചുതോന്നു. 

മിക്കണ്ടകാഴശരീയായൊരു കാഴ$,യല്ല. ൨.൬ 

പേദാന്തമോടടപനിഷദ്ധചനങ്ങം വേദ. 

വേദാംഗമെന്നിവയെയിക്കറിവില്ലപോട്ടേ 
ഖ്വേദാന്തമെന്നില് വരണംജഗദിശ!നിന്നി- 

ലേതാണ്ടെിക്കഭിയിവേശമുദിച്ചിടുന്നു. ൨൭ 

നിയ്യേററവും കനിലോടേകിയക്ൃതൃമിഞാന് 
കയേറവകൊണ്ടുമുറപോലെ നടത്തിടുന്നു 

ചെയ്യേണ്ടതെന്തിയിയുമെന്െറ മനംകുളക്കെ.. 
് ശ്ര ർ 

പ്പെയ്യേണമിശ!തവസത കരുണാംബൃവഷം, 
40 :: ലം 



൩൭,൬൨. 
സ്ഥവരത്ഥമാല 

മായംമറഞ്ഞനിയമങ്ങറം പറഞ്ഞ്ചലോക. ഡ്യായംപുലത്തിയപണംപതിവായിലാങ്ലി കായംഭരിക്കുകിലതിന്പരമാന്ത്യമെന്തോഴ? പായുണ്നബാണമിവനെയുവയല്ലയോ$ നി. 
പരക്കാനുമുള്ളപലകായ്യുമെടുത്തുനേരെ 
യാക്കാനിരിക്കുമടിയദ്റെം യഭിഷ്ടമെല്ലാം 
കോക്കാനുമായതഖിലംഭരമായുടവ ക. 
യ്യേഠാക്കാനുമാരഖിലനായക! വിയൊഴിഞ്ഞാല്. 

ന ആഴന്ദപ്പൂള്ല്റ! തവകപ്പരനകഠാക്കു നേത. 
സഥാനംകൊടു ത്തുമമഭാരമൊഴിച്ചിരിക്കേ. 
ഞാനെന്തുമെഐ്റെ ഹിതമൊത്തുനടത്തിയാല്ു_ 
മാനന്മതിന്മകളെഞാനാദിയേണ്ടതുണ്ടോ? 

നാട്ടാക്ുമെന്ഭരണമെനുടെ വിട്ടകാക്ം 
കൂട്ടായ്നടിച്ചുമരുവും ചിലകൂഠവകാക്കം 
കേട്ടാലുമിശ്വര! നിയക്കുമെനിയ്ക്കുമാകം 
കേട്ടാല് നിരക്കണമിതോഷം്ില് ഞെരുക്കമത്രേ, 
പാകംവരുത്തിയഗുബങ്ങറം കലത്തിമൂന്നു_ 
ലോകംഭരിപ്പതു നിനക്കുവിനോദമത്രേ 
കുന്നാവിട്ടയകഥംപഠിച്ചുപരീക്ഷചെയ്യും 
മാഴ് കുന്നമാനുഷരിതിന്പൊരുറം കിട്ടീടാതെ, 
വിത്തേശരുണടട് വിരുതുള്ളവരുണ്ട്'. ഭൂമി 
ത്തോറപോല്പദധിയാനാമഹ്റേദ്രുണ്ട് 
ചിത്തേഭവല്പ്ര ഥീതസല്ഥഗു ണസൂക്ഷ്മചിന്ത._ 
യൊത്തേകതാനതയെഴുന്നവരേറെയില്ല. 

സദ്യോഗമെന്നുകരുതിച്ചിലരൊക്കെ മായാ 
നിതേ 0ത്സവസൂവപരായണുചിത്തരായി 
ഇദ്യോഗദോഹളിതമോഹമഹാ്സ്റ്റലത്തില്. 
സദ്യോമദിച്ചുമതികെട്ട കുഴങ്ങിടുന്നു. 

കാണായനിനൊയവര്കാണുകയില്ല, കായ്യും . 
കാണായതൊക്കെ നിജപെൌരുഷമെന്നുഭാവം 

൨൯ 

൩.ഠ 

൩൧ 

൩൨ 



ഒരു പ്രാത്ഥന ൩൬൩. 

പ്രാണാവസാനസമയത്തിലുമിയവസ്ഥ. 

 യണായവക്കഗതിയും വിധിയും ചുരുങ്ങും, 

ഒട്ടേറെയുള്ളഴലൊഴിപ്പതിയായ് നിവൃത്തി ലി 
കിട്ടേണമെന്നുപൊതുവായൊരപേക്ഷയേതം 
തട്ടേണ്ടതല്ല. ഭവദിയകൃപാകടാക്ഷം 
തട്ടേണമേഖരിലുമാത്മസുഖം ലഭ പ്പാന്. 

ഞൊനംവിറഞ്ഞ, നിഗളംസിഖിചംകറഞ്ഞ 
ഞാനെന്നഭാവപുമകന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം 
ഞ്ഞനെന്നില് നിന്നെയതുപോലയി നിന്നിലെന്നെ. 
ക്കാണുന്നതേതുവിധമാവിധമായ്ക്കുരേണം. 

അന്മൃത്വമെന്നൊടയിനി കരുതുനാതായാ- 
ലന്നൃക്കുമെന്നൊടതുപേലേവരോടെനിയ്ക്കും ല് 

വനൊത്തിടാമസമബുദ്ധി, ഗത്തിലപ്പോ ി 
ളമ്യ്യോന്യമുള്ളമമതയ്്കു മുലച്ചില്തട്ടം. 

ഇയശത്പമുള്ളതവവൃത്തിഗുണപ്പക്ച- 

യിഷത്തുമി യിവനുകണ്ടുപിടിച്ചുകൊംവാന് 
ധിശക്തിപോരം, പൃനരെ ജിലുമോത്ര്രൊട്ടക്ക. 
മിഷല്പ്പെടാനുമയിനി യിടയാക്കിട്ടനം, 

ധാരാളമുണ്ടുഭവദിയഗുണങ്ങളെന്നോം. 
ത്രാരാഷ്ക്കില്നിസപദിയിഗ്റുണനൊന്നുകാണാം 
വാര ാശിവിട്ടുയരുമംബുകണങ്ങളൊനാായ 
ധാരാധരാഖ്യയൊടുവായുവിലെനാപോചെ. 

ക്ഠീച്ചുനില് കഥയറിഞ്ഞനിഠഞ്ഞഭ കി. 
വൃഷ്ഠിപ്പതുക്കുളിരിലുള്ളലിയുന്നൊരെന്നില് 
സൃഷ്ഠീസ്ഥിതിപ്രളുയകാരണ! ലോകനാഥ! 
തുഷ്ടിപ്പെടേണ്ടതയി നിനുംടെ ധമ്മമല്ലോ. 
ചെപ്പാട്ടമെന്നരുകണക്കുലകിട്ടകാട്ടും 
മുപ്പാരിനിശ! നിജഭ.ജനാദിലാഷം 
മുജ്യാപമെ കിലയിനിന്നൊടചേ വാതന്നെ 
നില്ലാനുമപ്പൊഴവകാശമുദിഷ്ക്മല്ലേം, 

൩.൬൬ 

൩൮ 

മ്പന് 

ര്൧ു 

രന, 
ശി റ്റ് 



൩.൬൪" സൂവരത്നമാല 

ആത്താവനൈകപര! നിന്വരുതിജ്ക്കൊതുങ്ങി.- 
പ്യാത്താലുമെന്നിലയി നിനിവസിപ്പുതായി 

ആത്താദരിച്ചു പരിതുഷ്ടീയടഞ്ഞടങ്ങി- 

പ്യാത്താകില്ഞാന് ജഗദധിശ! കൃതാത്ഥനായി. 

കത്തുത്വമേറവപലകമ്മവുമത്രചെയയ 

തത്തല്ഫലങ്ങളെവിടാതെപകുത്തെടുപ്പാന് 

കല്ലിച്ചുമായതിനിടയ്ക്കു ഘടിച്ചതൂപ- 
മെത്താത്തൊരവൃയയപദത്തെവഹിപ്പവന്നി. 

ജന്മംനായിപ്പുതിനുഞാന്വകമാറിമാഠി 
ക്കമ്മംനടത്തണമതിന്ഫലമേററിടേണം 
സംബന്ധമില്ലിചയിലൊന്തിലു മീശനോ നി. 
സ്ത്രംഗത്വ?"മെനാമൊഴിനമ്പുകിലൊ ന്നുമില്ല. 

യാതെ ാനുകായ്യുമതുഞാന്പറയാമെനിയ്ക്കു 

നിതന്നെ കാരണമതല്ലുലകത്തിനും വീ 
യാതൊന്നുകാരണമതില്തെളിലായകാഷ്യു. 
മേതുംവിടാതൊടുവിലത്രലയിഷ്ക്കുമല്ലോ. 

കമ്മത്തിനുള്ളഫലമൊക്കെയെനിയ്ക്കുണച്ചു 

നിമ്മത്സരംവൃയവഹരിപ്പുതുയുക്തമെങ്കില് 
നിന്മുദ്രവച്ചഖിലകമ്മസമപ്റ്യണത്താല് 
പിന്മാറിടാമഖിലകാരണഠായതും നി. 

ഉയനങ്ങളേതുമണയാതെ സദാപി സച്ചി. 

ദാനന്ദമേ! ത്രിഭവനോശ! തുണയ്ക്കുകെനനേ 

ഞാനുംഭവാനുമുലകം പതിഗാലുയമാത്മ:- 

ജ്ഞാനംതെജിഞ്ഞംമറനിങ്ങുകിലൊന്നുതന്നേ, 

ഞാനെന്നു, മെനന്െഠമതമെനം, മിതാണു സൂക്ഷ്മ. 

ജതോനത്തിനെന്നു. മതിയാംമതിവിഭ്രമത്താല് 
മാനാംഠാടിച്ചവലയും പലരുത്വേദിയ.- 
സ്ഥാഠാംപിടിപ്പതിനനാറതയാനിടുന്നു 

കൂടസ്ഥനായ്നരരില് നി കുടികൊണ്ടു, മേറ്റെ 

മൂഡത്വമാന്നവര് ബഹിരഗതനാക്കിനിന്നേ 
ത്ത 

ര്ര് 

ര'൫ 

൪൬ 

ര'൭ 

രവ 

രന് 

മാ 



ഒരു പ്രാത്ഥന ൩൬൪൫ 

ദതട്ടന്നുനാലുയഴിയും, വഴിലിട്ടുവിണ്ടും 

ചാടിബ് ഭവാണ്ണിയിലടിച്ചുതുടിച്ചിടുന്നു. ൫൧ 

രാഗാദിദോഷഗണമഠവയഥാ മ്ഥമായ 

യോഗംതെജിഞ്ഞവരലഞ്ഞം വലഞ്ഞിടാതേ 

ചോകംധിറഞ്ഞൊരു ഭവാനെമനസ്സ്ിലന്ത. 

ഭാഗസ്ഥനായ് സപദികണ്ടുരമിച്ചിടുന്നു. ൫൨. 

തിണ്ടാടിടുന്നുചിലര്ജാതിമതാദിന്മിന്നീ- 

ലുണ്ടാക്കിലച്ചുമതിനായി വര്ക്കടിച്ചം 

കണ്ടാണുതങ്ങളുടെ കല്പന?യെന്നമട്ടില് 

കൊണ്ടാടുമായവരൊരിമ്മിയൊഴി്ക്കുയില്ല. 6൩. 

സ്വഗത്തിലുള്ളൊരു പിതാലു, മറേബിയായില്. 

മക്കത്തിരീ്കുമീസലാംമതദൈവധും വി 

യ്ക്കുത്തെഴുന്നപുരവൈരിയു, മെന്നുമെന്നി._. 

ലു€ംക്കൊണ്ടിടും നിഖിലനാഥനുമങ്ങുതന്നെം. ൫൪0 

കൃസ്്്യായി ബെദഃദഭ്ധ, നിസലാം, ജയിനന്, യഹ. 

നിത്യാദിയായമതവുകം പൃനരായുലോകം 

ഒത്താക്ടമായ്യുമത, മെന്നിവതന്നിലേതോ 
ൽ റ) 

സത്താന നിന്മതമതേമതമിയെനിഷ്ക്കും. ൫൭൫ 

മറവളളക ലിതമതങ്ങളിലാത്മബോ ധം 

പഠവന്നമാതിരിയനശ്വരതത്വമില്ല 

മെത്തുന്നകൂപമതീരറെറാരു താപമേറ൨.- 

വറവസ്പൊഴും ജലധിപൃള്റ്റുതയാനിടുന്നു, ൫൬ 

ഭകതിദ്ത്ുഭ ക്തി ,യഠിലിന്നറിവിപ്രകാരം 

മുക്തിയെ ഴന്നവഴിനിന്തിരുനാമമോതി 

ബുദ്ധിയ്ക്കുണ ക്യവരുകീല് പരമാത്മതത്വ- 

സിഭ്ധിയ്കുചേണ്ടൊരുഗുണങ്ങളിണങ്ങമല്ലോ. ൫൭ 

ക്ഷിച്ചശാസ്ത്ര പരിശോധയചെയ്യ, തത്വം 

വിക്ഷിച്ചുയോഗികഠ തുഠന്നവഴിഷഴ്ത്യുപോകാന് 

ദീക്ഷിപ്പചക്ഖിലനാഥ! ഭവാന്െറസസ്ലു.- 

സാക്കിത്വമേ ശരണമെന്നിഹകേട്ടിരിപ്പ, ടു 
നി 



൩൬൬ സ്ൂവരത്നമാല 

ന) ് ഇക്കാലമാപ്പയനല്പമൊഴില്കം മര്തയര് 
മുക്കാലുമിപ്പവിലയെന്നുവരുത്തിവച്ചു 
ഒക്കാത്തമാറഠിനുതകാത്തൊരുദൂഷണങ്ങറം 

മുക്കാക്കിയിട്ടടിനയിച്ചു വരുനപോലെ. ൫൯ 

നിഷ്ണാമകമ്മമെളതല്പഥ കാമുകമ്മ-- ു 

സല്കാരമോര, നിയമങ്ങ0ം നടപ്പിലാക്കി 
നില്ക്കാനുമില്ല മനുജക്ു മയക്കരുത്തി- 
ദ്രിക്കായി താധുവികലൌകിക സ്സ്പ്യദായം. ന൬ഠ 

അന്നന്മാഠിവിലസും പ്രകൃതിയ്ക്കിണങ്ങി_ 
നിനാനുചിന്തകലരാതെ മനം മയങ്ങി 

ഒന്നികലും ശരീചരെപ്പിടി കിട്ടിടാതെ 
യെന്നും മനുഷ്യര് മറിയുന്നുതളങ്ങപോലെ. ൬൧ 

നോക്കുന്നിടം മുഴുവനിലിധമാ പി ൧)റ൨൦-- 

കേഠക്കുന്ന മറവകഥ യോ പഠയേണ്ടതില്ല 
വായ്ക്കുന്ന ഭക്തിയെദുമെന്നിലിതൊന്നുമേഖ_ 
ന്നേല്ക്കുന്നുതിനിടവരുത്തരുതേ കൃപാലോ! ൬൨. 

പ്രാപഞ്ചികപ്പൊരുര്ം പുക ്ിമനുഷ്യനാടും 
കാപട്ടുനാട്ടുകലതന്നില് നിലിനയായി 

ദീചത്തില് നിന്നു നിഴ്ചെന്നതുപോലെ നൃ. 
രൂപത്തില് നിന്പ്രകൃതി മര്തൃനധിനയായി, ൬൩. 

നാവിട്ടലജ്കുമവ൪ നിന്നുടെ തത്വമുള്ളി. 

ലാവിഭവിപ്പതിലനാസ്ഥ വടിഷ്കുമൂലം 
ആ. ക 

സേവിപ്പുവന്െറ ഹൃദി വിലസിപ്പ, വിനിൽ. 
ജീവിപ്പുതാവക പദാം ബുജസേധഖകന്മാര്, ൬൪" 

ജ്ഞാനാദിയോഗമുറയില് ബഫ്ുവിശ്വസിച്ചു 
ഞാനാദിതൊട്ട വഴിപോല് തവചിസ്വത്രപം 

കാണായപോല്ലെ മനതാരിലടക്കിശന്നെ. 

ത്താണാശ്രയിച്ചു ചില തത്ഥ ചെയ്യിടുനം, ൬൭- 

ഗധേറ൨വമൈഫിക സുഖങ്ങളെ നിയ്ക്കുവേണ്ടാ 
സചവേശ്മഭൂതിയിലുമില്ലഭിപാഷമേതും 



ന ൫ പ്രാത്ഥന 6൨.൬൭: 

സവേശ! നിന് കൃപയില്ഞാന് വീലസേണമെന്നും 
ശലേശശോഭിതശരല്ഗഗയം.കണെക്കേ. ൬൬ 

നന്നായയവാഞ്ഞകളറിഞ്ഞം വനടത്തിനീന്നോ.- 
ടൊന്നായിനിന്നു മമജന്മഫലം വരുത്താന് 

ഹന്നാളമെന്മനസികാംക്ഷയുദിഷ്ണ്ുമാറ 

തന്നാലുമുന്നതതരങ്ങറം വരങ്ങംമേന്മേല്, ൬൭ 

സ്വുലപ്രപഞ്ചഭദരണപ്രതിപത്തിചേത്തു 

കാലക്രമത്തിലരിലൊട്ട വിരക്തിനല്കീ 
മാലാവനിന്മഹിതതത്വവീചിത്തനത്തി- 

നാലംബമാംമുറകറം ഭശതരില് നിയണയ് വൂം നനവു 

ഇക്കണ്ടതാമുലകമോ വഴിമാഠിലായ്ി. 

നില്ക്കുന മറവലകമോ ശരിഃ യെന്നിവണ്ണം 

ഉറാക്കമ്പമേകരുതു രണ്ടിലുമുണ്മഴുണ്ടെ. 

നനുംക്കൊണ്ടിടും പടിയെവിയ്ക്കു തുണയ്ക്യണംനി, ൬൯ 

ഇ നാള്ളരിതിയി വിയും തുടരടെയെന്നോ 

നിനുമ്ഒലിഞ്ഞംപരിനന്മ വരുത്തുകെന്നോ 

ഒന്നും തിരിച്ചറിയുവാനിടയായിടുന്നി_ 

ല്ലെന്നുള്ള വിഭൂമമെനീഖ്ക്കൊരു നാളമില്ല, ഒറു 

കോര്ട്ടില് കടന്നിയിയുമിവി്ധമാടിയാലും 

വീട്ടില് കിടപ്പുവരില് മേന്മനടത്തിയാലും 
തയി മറാസ്സനിന്നില്. 

നാട്ടിത്തെജിഞ്ഞ.സുഖമായ് നിവസിച്ചിടേണം, ൭൧ 

രാടായനാടുകളശേഷമടക്കീലെള്ള _ 

കകൂടാരമൊന്നുപണ്'ചെയൃതലംകരിച്ചു 
കോടാനുകോടിധട൪കൂടിയൊരിയരങ്ങ._ 

ത്താടാതേദിയപതിവിയരുള ഒനാപക്ഷംം ൭൨ 

ആടാന്ത്വദീയചരിതംശ്രുതികൂട്ടിഷിട്ടി- 
പ്യാടാനുമുണ്ടുവകനിന്നുടെകിത്തനങ്ങം 
ധേടാനുമുണ്ടുബിരുദംപലതുംസദാനി- 

യിടാനിടുംപടിയനുഗ്രഹമേകിയെന്നാല് ൭൨൩, 
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ചെറെറകിലുംഹ്ൃദികളംകമുദിച്ചിടാതെ 
മുറവംനിനക്കടിമയായതിഭദതിപ്യവ്വം 
തെറെറകീിലുംപരമുണത്തിടുമത്ഥനയ്ക്കു 

കുററങ്ങറാവന്നണഷഴുവാരനവകാശമുണ്ടോ? 

ഇല്ലാതി ഒന്ന൧ ണവേലവരുത്തിയേവ.. 

മെല്ലാമിണക്കിനിീഠവാന്റൊരുനിന്നെവാ നന് 

ചൊല്ലാന്നവക്കുമെളുതല്ല തവാ ശ്രിതക്കോ. 

വല്ലാത്തൊരാശ _. യതുഭക്തജനസ്വഭാവം,. 

സതൃസ്വത്രപ!ഭവദാദിയനാദിയായും 
യിത്യ തപമുള്ളൊരുതവാന്തമനന്തമായും 
മത്തൃക്ഭതോന്നുമതുവാസ്മവ,മപ്പ്യൊംനിന്നെ ക നി [ വി! 

മഭ്ധയസ്ഥനാക്കിയവര്നിന്െറഗുണങ്ങഠംവാ, 

തെററാതെ,ഥേര്വഴിയില്ിന്നവിടാതെ,ബുദ്ധി. 

യെത്താത്തദിക്കു കളില്നന്നെമനസ്സിരുത്തി 

തത്വാവലോകയവിചക്ഷണനായഭ തന് 

നിത്യാനുഭൂതിയടയാന്പടുവായിടു നമ. 

പേരുംതികഞ്ഞവടിവുംകടികൊള്ളവാന്ന. 
ല്ലപ്രംകലനാപലമൂത്തികളെബ് ഭജിപ്പാന് 

ചേരുന്നുമത്തയ൪,വഴിപാടുകഠാമാറിമാറി 
നോയന്നു തൃഹ്ലീയടയുന്നിരുപാട്ടുകാരും 

കയുയംമലത്തിമനതാരിലുറഞ്ഞപൊങ്ങി. 

പ്പെയയുന്നഭ ദതിരസ മ പണമായിനല്കി 
വ്വ ലി 

ചെയുന്നൊരത്ഥനകഠം നിസ് പൃഹനാംനിനക്കു_ 

മിയ്യള്ളവനുമുതകംപടിയായിടേണം 

നിര്ത്തുള്ളിയംബുജദള സ്ഥിതമെന്നചോലെ. 
വാ നാതുണ്ടുചിലരനിന്നുടെലോകബന്ധം 

പേത്തുള്ളില്നോകടിടുകിലംബുകണംകലന്ാ 
പാല് ത്തുളളിയാകുമതുഹംസഗണംതിരിയ്ക്കും. 

മോഹാത്തമായഭൂവഠംതെളിയിയ്ക്കുവാനറുയ്ക, 

സ്റ്റേഹാദ്രമാകീയഗുണംപ്രകൃതിഷ്ക്കിണക്കി 

൫൪൯7 

൭൫ 

൭൬ 

൭൭ 

൭൮ 

൭൯ 
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ഇഴഹാനു ശുലമുളവായജഗത്തിലയഹാ.- 

പോഹാദ ൃതിതനയിനി വിഹരച്ചീടുന്നു. 

വിശ്വാധിനാഥ!തവചേ ഷ്കൃയിലുററഭ ക്തി. 
വിശ്വാസമുള്ളിചുളവാകുകിലെ തൂമേതും 

നിസ്ത്റാരമല്പബഫ്ുസാരവുമല്ലപിന്നെ_ 
൪സ്ത്ാധമല്ലൊരുവനൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ 

താനായ്യെളിഞ്ഞരുളിടും തവതൃക്കടക്കണ്_ 

കോണാല്സമസൂഭുവനംവിലസുന്നുവല്ലോ 
ഏണാംകബിംബമഹിമാംശുകരങ്ങളേറ൨. 

കാണായ്യനിപ്രഭയില്വിദഭൂമമാനപോലെ 

കല്ലക്കണക്കിനുലകില്ബഫ്ധാപ്രവത്തി - 

ച്ചല്പന്നമായപലബിജമടക്കിനിത്തി 
കെല്പഠറപേ ാല്പ്രകൃതിയൊന്നുലയിച്ചുവീണ്ടും 

തല്പൂവ്വവാസനയൊടും വിഹരിച്ചിടുന്നു 

ജ്യോതിസ്വരൂപ! തവയിരഗ്ഗണതത്വസാര 

മോതിത്തെളിഞ്ഞ.പരസൌ ഖൃമടഞ്ഞകൊംവാന് 
സാധിച്ചിടാത്തതുവശാല്പ്രകൃതിയ്ക്കുനിസില് 
ഞ്ഞാതിത്വമേറവവതുനിവകവച്ചിടുന്നു 

മൂലാത്മികപ്രകൃതിയായൊരുശ ദതിതന്െറ 
ലിലാവിലാസമതില്മുന്നഗണങ്ങംതോസനി 
മേലായസത്വഗുണശമ്തിയില്നിന്നെനിത്ധി 
സ്ല്ൃലാത്മഭാവനയിലിശ്വരനാമമേകി 

മായാവിയെന്നുപദമേറ: വജഗത്തുനൃഷ്ടി- 
ച്യായാസഹിനമിഹതല്ഭരണംനടത്തി 
മായാഗുണാനുസ്തതമാംപലനാമതരപ 
മായാതമായതുവഹിച്ചുവിളങ്ങുവോന്നി 

തത്വങ്ങളേത മറിയാതെമനസ്സലിഞ്ഞ 
മെത്തുന്നഭ ക്തിരസമാകിയകള്ട്റനീരില് 
നിതുംകജിച്ചുതവതുക്കഴല്കൂപ്൪ വോര്തന്.- 
ചിത്തത്തില്നിവിലസിട്ട വയിലാല്പച്പോടെ 

൭൩൬൯ 
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സൂവരത്നമാല 
എന്തൊക്കെവിദ്പകഥംപ ിച്ചുപ യററിയാലു.. 
മെന്തൊക്കെയേച്ചുകറാംയിനുക്കു നടത്തിയാലും 
സന്ധിയ്ക്കുയില്ലതവസംഗമമുററഭ ക്ത്യാ 
ചിന്തിപ്പുവക്ങപണിയില്ലതെളൂപ്പുമത്രെ 

ദേശങ്ങറം,കാലപു,മവസ്ഥ,മതങ്ങഠം,ജാതി 
വേഷങ്ങാംതൊട്ടപലതു ംവികസിച്ചപൊടുക്കം 
നാശംജഗത്തിനണയുംപൊഴുമേതിനുംനി 
യിശത്വമാന്രപരിസം സ്ഥിതിചെയ്യിടുന്നു 

ലോകേശ!നിന്നിലമരുന്നൊരുശ മതിയാലീ- 
ലോകംചമഞ്ഞ,ബഫ്ുധാവികസിയ്ക്കമൂലം 
നിയൊന്നുശക്കിപുനരൊന്നിതുപോല്കഭൂമിച്ചു- 
പോകുന്നുരണ്ടവീധമായിഹകണ്ടിടുന്നു 

ആണെന്നുകാണ്൯മുചിലരോചിലരൊക്കെ നിപെ.. 

ഇ്ലാണെന്നുമായതുപൊവത്തമരനാ നിന്നെ 

ഞാഠിന്നുപുംസ്ൂവമൊടുനാളെമറിച്ചുകാണും 
ജഞ്ഞാനംതെളിഞ്ഞതവളൂപഗു ണങ്ങളെന്തോ? 

രണ്ടുംപെടാത്തൊരുഥപുംസകമാക്കി വാ ി- 
ക്കൊണ്ടുംഭവാനൊടടിയന്പെരുമാറിയേയ്ക്ക്ാം 
കണ്ടുംതെളിഞ്ഞ്ചമഴല്പോകണമെനൊയൊന്നു- 

കൊണ്ടുംവെടിഞ്ഞിടരുതേജഗദേകബന്ധൊം 

വിത്തില് കിളുത്തുമരമായിവള ന്രവിണ്ടും 
വിത്തില്സമസൂവുമടങ്ങിലയിച്ചപൊലെ 

ചിത്തില്തെജിഞ്ഞൊരുജഗത്തുനിവൃത്തമായി 

വത്തിപ്പവിണ്ടുമിതുനിന്നുടെലിലയര്രേ 

നികായമായതവസല്പ്രതിബിംബവാ ്ും 

നിന്മായയുംനിഭൂതമേറവഭരിപ്പതായി 
ബ്രശ്മാണ്ഡമെത്ര!അതിലൊന്നി,തതീല് ധരിര്രി- 

യെണ്മാത്രമില്ല,നരജ।വികളെന്തറിഞ്ഞ, 
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എന്നാലുമൊക്കെയറിയുംവിധമല്പറിഞ്ഞ- 

വെന്നാണുഭാവന,ഭവല്കരുണാതിരേകാല് 
ന്നൊയനിയഖിലനായകനായുമെന്നു_ 

മൊന്നായുമെന്മനസിനിന്നുതെളിഞ്ഞിടേണം ൯൩൬൬ 

അങഞ്ങയ്റകുഴുംമഹിമഞാനറഠിയാഞ്ഞംമെന്നില് 
തിങ്ങുനാമുഡ്ധതയറിഞ്ഞമിവണ്ണുമെല്ലാം 

എങ്ങും നിറഞ്ഞവിലസുന്നൊരുനിന്മഹത്വ 
മങ്ങിങ്ങുതൊട്ടറിവുകെട്ടുപറഞ്ഞ.പോയി ൯൭ 

പോരാതെവനാമൊഴിന്ന നിഠറവേറഠിടേണം 

ചേരാതെവനാതഖിലേശ!പൊരവത്തിടേണം 

നേരായഭക്തിമമനിന്നിലു ദിച്ചുടന്ത- 

ദ്വാരാഭവല്കൃപപൊഴിഞ്ഞം കുളക്ടണംഞാന്ം ൯൮ 

വാക്കല്പവാചകവുമല്ലൊരുഭക്തനുള്ളില് 
വാഷ്കുന്നഖേദമൊടുചെയൂ വിലാപമായി 
കേഠാക്കുനാവക്കുമകമേസുഖമേകുമാവ 

ചേക്ുന്നുനികഴലില്ഞാനിതുദിനബന്ധോ ന്ന് 

ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തില്പ്രപബ്ചെപ്പയൊലിമയൊടുകറ- 
ങ്ങുന്നസംസാരചക്രം 

നിമ്മാണംചെയ്യുജന്മാന്തരരുചി നിലവി. 
ത്തുന്നമായാക്രമത്തെ 

നിന്മാഹാത്മൃത്തിലൊന്നായകതളിരിലുറ 
ച്യാശ്വസിദ്ക്ുന്നാഭക്തന് 

പിന്മാറാതൈഫികാമുീകസുഖപദവി. 
യുക്തനായ മുക്തനാകും ലാഠ 

അദീിവുള്ളവരെന്നതോത്തുവ- 
ചറിയുന്നിലവര്യിന്നെ യിശ്വര! 

അഠിവറെറാരുഭക്തരെഭവാ_ 

നഠിവൃനികല്താന്സദാശ്യം. 

ടോ 

ശുഭം 

[ ജുടാട്ടില് കേശവമേനോന്; 



ര് 

൨.൭൨. സൂവരത്നമാല 

൧൨.൩ ശ്ര്രിമംഗളാഷ്ടകം, 

ബ്ൃഹ്മാവിഷ്ണ്കഗ്ണീരിശസ്സൂരപതിരനല$ഃ പ്രേതരാഡ്യാതുനാഥ_ 
സ്ടോയാധിശശ്ചവയേര്ധയദ ഗു ഹഗബേശാക്ചെന്ദ്രാശ്ചരുാഃ 
വിശ്വാ ടിത്യാശ്വിസാഭധ്യാവസുപിതൃമരുതസ്സിദ്ധവ് ദ്യാധ്രുയക്ഷാ 
ഗന്ധവാര്കിന്നരാദ്യാഖിലഗഗനചരാമംഗളംമേദിശന്തു. ൧ 

വാണിലക്ഷ്തി ധരിത്രിഹിമഗിരിതനയാചണ്ഡികാഭദ്രകാളി 
ബ്രാഫ്മ്യാദ്യാമാതുസംഘാഅദിരിദിതിസതിത്യാദയോദക്ഷപുത്ര 8 
സാവിത്രി ജ൨നുകമ്യാദിനകരതനയാരുന്ധതിദേഖപത്ധയ8 
പെൌലോമ്യാദ്യാസ്ൃഥാന്യാഖചരയുവതയോമംഗളംമേദിശന്തു ൨. 

മത്സ്യഃകൂമ്മോവരാഹോഡൃഫരിരഥവടുഭാഗവോരാമചന്ദ്ര- ളി 

സ്ത്രിരികൃ്ണശ്ചഖഠംഗിസകപിലയരനാരായണാത്രേയവൈന്യാഃ 

അധ്മയേനാനാവതാരാനരകലിജയിനശ്ചക്രമുഖ്യായുധാനി 

തല്പത്യൃയസൂത്സുതാശ്ചാപ്പുഖിലഹരികലാമംഗജംമേദിശന്തു ൩. 

വിശ്വാമിത്രോവസിഷ്ടര്കലശഭവള.ചത്മ്യോംഗിര കാശുപശ്ച 
്യാസഃകണ്ടൊമരിചിക്രേതുഭൂഗുപുലഫശ്ശൊനകാര്രിപുലയ്മയഃ 
അന്വയേസവെമുനിന്ര്രാദകജബ്യധഗുരുശുക്രാക്ജാദ്യാഗ്രഹായേ 

നക്ഷത്രാണിപ്രജേശാഫ ണിഗണമധവോമംഗ്രളംമേദിശന്തു ര് 

താ€ ക്ജ്യാനന്തോഫത്മമാന്ബെലിരപിസയകാദ്യാശശു കോനാരദശ്ച 

പ്രഘ്ു ാദഃപാണ്ഡുപുത്രാസ്ഗഠളനഫുഷാവിഷ്കണുരാതോംബരീഷ? 

ഭീഷാ ക്രൃരോഭ്ധവോശിനരഭരതഫരിഷ്ചയ്രര രുധാംഗദാദ്യാ 
മ 

അന്മേസഃ വനരേന്ദ്രാരവിശശികലജാമംഗളംമേദിശത്തു ൫ 

ആകൂത്യാദ്യാശ്ചതിസ്രാസ്സകലമുനികളമ്രാണിദാരാമന്ത്രവാം 
സിതാ കുന്തിചപാഞ്ചാലൃയഥനുളദയിതാരുഗിണിസതുഭാമാ 

ദേവക്യാദ്യാശ്ചസവായടുക്ലവയിതാരാജപത്തൃസൃഥാന്യ്യാ 

ഗോപ്പൃശ്ചാരിത്രയുക്ഷ ാദ്റ്ുകലയുവതയോമംഗളംമേദിശന്തു ൬ 

വിപ്രാഗാവശ്ചധേ ദാസ്ത്രരിരപിതുളസിസവരി ത്ഥാധിവിദ്യാ 

നാനാശാസ്ര്രേതിഫാസാഅപിസകലപുരാണാനിവള്്റ്റാശ്രമാശ്ച 
ല് & 

സാംഖ്യംഞാധാംചയോഗാഅപിയമയിയമൌസലകമ്മാണികാലാ 
സ്സധവെധമ്മാശ്ചസത്യാല്ലൂുധയവസഘിതാ രംഗ്രളംമേദിശന്തു ൭ 



ശ്രമംഗളാഷ്ടകം ൩.൭൩. 

ലോകാദ്പിപാസ്ത്റമുദാക്ഷിതിധരപതയോമേരുകൈലാസമുഖ്യാ 
കാവേരി നമ്മദാദ്ലാശ്ശു ഭജലസരിതസ്സവര്ദ്രമാദിഗ്ഗജേസ്രാ3 
മേഘാജ്യോതിംഷിനാനാനര മൂൃഗപശുപക്ഷ്യാദയ$പ്രാണിനോന്വേ.. 
സവേോഷ്ധ്യാശ്ച വൃക്ഷാസ്സകലതുണലതാമംഗളംമേദിശന്തു 

ഫലശ്രുതിഃ 

രൂ ഒയ്യാസംയുക്കചിത്താ$ പ്രതിദിചസമിമാന്മംഗളസ്ഷോതൂമുഖു ൮0. 
റാഷ്ടരശ്ലോകാന്പ്രഭാതേദിലസപരിണത്രെയേചമമത്ത്യാര്പാന്തി 
തേനിതുംപുട്ട്റുകാമാഇ ഹ വി സുഖിനശ്ചാത്ഥവന്തോപിട്ടുത്വാ 
നിര്മ്മുക്ഷാസ്തവപാടപെ വയസിചചരമെയിഷ്ണുലോകംപ്ര യാന്തി 

ഇതിതുഞ്ചത്താചായുരചിതം 
ശ്രീമഗളറഷ്യകംസംപവുള്ലും. 

ഓം തത സത ബ്രഹ്മണേ നമഃ, 
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നം (ന്ംവത്യഥയന്ു' ഖും ലാ 

(ഥു ഗള് (്ബ്ളു ടി 6 വ 
യ്യ് 

തോ ച്ച് 

തു ര, എ ലാ: 44 രത്ന ഉ രയ ം ു റ് ി ചു പപ ച ആതു 1 [നി ച ലു ്  ഴ് യ 

കടും പി ളൂ 

₹ [0 ഷി പ ളി 
| ക് 

നി 

റ് ര. നി ര. രി പ ി ന്യ 

[ി റ | & പ് 

രി [01 ല | യര് ന് 





ര 
്ംള് 

ക 

പ 
ഴ
്
ക
 

ച്ചി 
ത
ി
 

ചര് 

പ "ന്നി 



പ്ി്്വസു ് റി 
1 

[ര 1 

ി 

[കി ി 1 

ി 

ലി 

ഏകം പാ ളം. 

്ി 

1147 

നച) 

[കി 

പിസ്സ ഷം. ി 

ശിഷ ണെ 

ആ 



ടി 

ഴ് ര് 

റ 

൫, ്ു യ 

നി 

കം 

വി? 

ച് 


